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Vedr. Sundhedsambassadører
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec dapibus, diam 
sed commodo ornare, felis lorem interdum massa, sed tempus risus enim in 
ante. Aliquam sollicitudin mi vel diam ultrices commodo. Mauris non semper 
justo. Nunc eget augue eu nibh tristique lobortis. Maecenas vel turpis tristique 
felis ornare consequat in a nunc. Curabitur eu orci ut nulla cursus porta mollis 
ac erat. Nullam aliquet, purus sit amet fringilla consectetur, massa ipsum sus-
cipit erat, at semper dui nunc quis dolor. Maecenas ut luctus augue. Ut et massa 
sapien. Praesent vel blandit enim. Maecenas imperdiet, dui ac congue cursus, 
neque justo facilisis mauris, at sagittis magna nunc venenatis nisl. Curabitur 
aliquam ullamcorper nisl ac accumsan. Duis id tellus neque, in dictum enim. 
Aliquam eu mi purus, sed facilisis nibh. Suspendisse pretium vestibulum sem, 
eu gravida ligula laoreet ac. Mauris eu tortor eros, vitae laoreet mauris. Fusce 
quis diam enim. In hac habitasse platea dictumst. Vestibulum a nibh quam, quis 
varius sapien. Nullam ut justo ac dolor laoreet commodo.
Phasellus iaculis elementum justo, consequat scelerisque neque viverra in. 
Vivamus nunc dolor, aliquet quis eleifend nec, suscipit vitae urna. Aliquam fer-
mentum metus eget dolor laoreet in iaculis quam varius. Nam faucibus, sapien 
ut eleifend venenatis, mi sem placerat nisl, eu fermentum dolor enim et nisi. 
Morbi id magna vitae augue tempor bibendum id eu justo. Aliquam rutrum, tor-
tor sed varius vestibulum, metus nibh lobortis sapien, non fermentum magna 
diam quis tellus. Sed auctor lectus quis est laoreet venenatis. Phasellus accum-
san, orci eget molestie rhoncus, nunc nisl scelerisque velit, vitae eleifend erat 
nunc euismod elit. Cras ullamcorper lectus id lorem tempor condimentum. Cras 
nec ante arcu. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Maecenas a varius justo. Sed laoreet, erat sit amet ul-
lamcorper consequat, sem velit fermentum ante, eget placerat eros orci non 
mauris. Vivamus pharetra porta fermentum. Duis tortor eros, hendrerit sit amet 
dapibus ac, rutrum ac risus. Mauris dignissim magna vitae elit eleifend gravida. 
Proin vel ullamcorper quam. Sed viverra ligula eu sem vulputate ac molestie 
velit eleifend.
Morbi interdum volutpat fermentum. Quisque sem magna, pulvinar et aliquam 
ac, ornare eget sem. Phasellus quis enim tortor, ornare posuere libero. Pellen-
tesque consectetur lacinia nisi ut mattis. Nunc dapibus lobortis nisl ac fringilla. 
Proin sit amet nisl orci, sit amet auctor quam. Sed non erat ac magna vulputate 
aliquam eget nec velit. Nulla sollicitudin, nibh eget molestie porttitor, lorem 
ante semper velit, id imperdiet turpis justo vitae metus. Sed lacinia tincidunt 
nisl, non tincidunt tortor aliquet vel. Nunc fermentum interdum magna at 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec dapibus, diam 
sed commodo ornare, felis lorem interdum massa, sed tempus risus enim in 
ante. Aliquam sollicitudin mi vel diam ultrices commodo. Mauris non semper 
justo. Nunc eget augue eu nibh tristique lobortis. Maecenas vel turpis tristique 
felis ornare consequat in a nunc. Curabitur eu orci ut nulla cursus porta mollis 
ac erat. Nullam aliquet, purus sit amet fringilla consectetur, massa ipsum sus-
cipit erat, at semper dui nunc quis dolor. Maecenas ut luctus augue. Ut et massa 
sapien. Praesent vel blandit enim. Maecenas imperdiet, dui ac congue cursus, 
neque justo facilisis mauris, at sagittis magna nunc venenatis nisl. Curabitur 
aliquam ullamcorper nisl ac accumsan. Duis id tellus neque, in dictum enim. 
Aliquam eu mi purus, sed facilisis nibh. Suspendisse pretium vestibulum sem, 
eu gravida ligula laoreet ac. Mauris eu tortor eros, vitae laoreet mauris. Fusce 
quis diam enim. In hac habitasse platea dictumst. Vestibulum a nibh quam, quis 
varius sapien. Nullam ut justo ac dolor laoreet commodo.
Phasellus iaculis elementum justo, consequat scelerisque neque viverra in. 
Vivamus nunc dolor, aliquet quis eleifend nec, suscipit vitae urna. Aliquam fer-
mentum metus eget dolor laoreet in iaculis quam varius. Nam faucibus, sapien 
ut eleifend venenatis, mi sem placerat nisl, eu fermentum dolor enim et nisi. 
Morbi id magna vitae augue tempor bibendum id eu justo. Aliquam rutrum, tor-
tor sed varius vestibulum, metus nibh lobortis sapien, non fermentum magna 
diam quis tellus. Sed auctor lectus quis est laoreet venenatis. Phasellus accum-
san, orci eget molestie rhoncus, nunc nisl scelerisque velit, vitae eleifend erat 
nunc euismod elit. Cras ullamcorper lectus id lorem tempor condimentum. Cras 
nec ante arcu. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Maecenas a varius justo. Sed laoreet, erat sit amet ul-
lamcorper consequat, sem velit fermentum ante, eget placerat eros orci non 
mauris. Vivamus pharetra porta fermentum. Duis tortor eros, hendrerit sit amet 
dapibus ac, rutrum ac risus. Mauris dignissim magna vitae elit eleifend gravida. 
Proin vel ullamcorper quam. Sed viverra ligula eu sem vulputate ac molestie 
velit eleifend.
Morbi interdum volutpat fermentum. Quisque sem magna, pulvinar et aliquam 
ac, ornare eget sem. Phasellus quis enim tortor, ornare posuere libero. Pellen-
tesque consectetur lacinia nisi ut mattis. Nunc dapibus lobortis nisl ac fringilla. 
Proin sit amet nisl orci, sit amet auctor quam. Sed non erat ac magna vulputate 
aliquam eget nec velit. Nulla sollicitudin, nibh eget molestie porttitor, lorem 
ante semper velit, id imperdiet turpis justo vitae metus. Sed lacinia tincidunt 
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aliquam ullamcorper nisl ac accumsan. Duis id tellus neque, in dictum enim. 
Aliquam eu mi purus, sed facilisis nibh. Suspendisse pretium vestibulum sem, 
eu gravida ligula laoreet ac. Mauris eu tortor eros, vitae laoreet mauris. Fusce 
quis diam enim. In hac habitasse platea dictumst. Vestibulum a nibh quam, quis 
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Phasellus iaculis elementum justo, consequat scelerisque neque viverra in. 
Vivamus nunc dolor, aliquet quis eleifend nec, suscipit vitae urna. Aliquam fer-
mentum metus eget dolor laoreet in iaculis quam varius. Nam faucibus, sapien 
ut eleifend venenatis, mi sem placerat nisl, eu fermentum dolor enim et nisi. 
Morbi id magna vitae augue tempor bibendum id eu justo. Aliquam rutrum, tor-
tor sed varius vestibulum, metus nibh lobortis sapien, non fermentum magna 
diam quis tellus. Sed auctor lectus quis est laoreet venenatis. Phasellus accum-
san, orci eget molestie rhoncus, nunc nisl scelerisque velit, vitae eleifend erat 
nunc euismod elit. Cras ullamcorper lectus id lorem tempor condimentum. Cras 
nec ante arcu. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Maecenas a varius justo. Sed laoreet, erat sit amet ul-
lamcorper consequat, sem velit fermentum ante, eget placerat eros orci non 
mauris. Vivamus pharetra porta fermentum. Duis tortor eros, hendrerit sit amet 
dapibus ac, rutrum ac risus. Mauris dignissim magna vitae elit eleifend gravida. 
Proin vel ullamcorper quam. Sed viverra ligula eu sem vulputate ac molestie 
velit eleifend.
Morbi interdum volutpat fermentum. Quisque sem magna, pulvinar et aliquam 
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ut eleifend venenatis, mi sem placerat nisl, eu fermentum dolor enim et nisi. 
Morbi id magna vitae augue tempor bibendum id eu justo. Aliquam rutrum, tor-
tor sed varius vestibulum, metus nibh lobortis sapien, non fermentum magna 
diam quis tellus. Sed auctor lectus quis est laoreet venenatis. Phasellus accum-
san, orci eget molestie rhoncus, nunc nisl scelerisque velit, vitae eleifend erat 
nunc euismod elit. Cras ullamcorper lectus id lorem tempor condimentum. Cras 
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lamcorper consequat, sem velit fermentum ante, eget placerat eros orci non 
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Proin vel ullamcorper quam. Sed viverra ligula eu sem vulputate ac molestie 
velit eleifend.
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Journalnr. 652035

Susanne Birkegaard Johansen

Konsulent · Kommunikati on & it

Direkte 3815 6618 · sbj@mfo.dk

Vedr. Fuldmagter ti l Magister-konti  og Business Online 
I barselloven står der i hvilket omfang du som mor eller far har ret ti l at være 
fraværende fra dit arbejde på grund af barsels- og adopti onsorlov. Loven giver 
også jer som forældre med ti lknytning ti l arbejdsmarkedet ret ti l at modtage dag-
penge fra kommunen under orloven.
Reglerne for fravær og reglerne for dagpenge er ikke fuldstændig parallelle, da 
rett en ti l fravær fra arbejdet strækker længere end rett en ti l dagpenge. Hoved-
princippet er, at forældre ved barsel og adopti on har ret ti l 52 ugers dagpenge 
ti lsammen. De 52 uger er summen af orlov før og eft er fødsel.
Som mor har du ret ti l at holde op med at arbejde på grund af graviditet og barsel 
fra det ti dspunkt, hvor det skønnes at være 4 uger ti l fødslen (graviditetsorlov). 
Den dag barnet fødes regnes med i graviditetsorloven før fødsel.
Kommer barnet ti l verdenen senere end det forventede fødselsti dspunkt, 
forlænges graviditetsorloven ti lsvarende. Samme gælder hvis barnet fødes før 
forventet: Her vil graviditetsorloven blive ti lsvarende reduceret. Du kan altså både 
få forlænget eller forkortet din graviditetsorlov, afh ængigt af det fakti ske fødsel-
sti dspunkt.
Som mor har du ret ti l fravær og dagpenge i 14 uger eft er barnets fødsel (barsel-
orlov). Disse 14 uger er forbeholdt dig og kan ikke overtages af far. 14-ugersperi-
oden regnes fra dagen eft er det fakti ske fødselsti dspunkt. Som mor har du pligt ti l 
at være fraværende fra arbejdet de 2 første uger eft er fødslen.
Som far har du ret ti l fravær og dagpenge i 2 sammenhængende uger eft er 
fødsel/modtagelse af barnet (fædreorlov). Eft er aft ale med din arbejdsgiver kan 
du dog holde disse 2 uger på et senere ti dspunkt inden for de første 14 uger eft er 
fødslen/modtagelsen.
Eft er den 14. uge eft er fødslen har I som forældre hver i sær ret ti l at være 
fraværende fra arbejdet i 32 uger (forældreorlov). Disse 32 ugers fraværsret kan 
ti llige forlænges med 8 elle 14 uger.
Dog kan der kun udbetales dagpenge i ti lsammen 32 uger. Der er tale om, at 
fraværsrett en strækker sig længere end dagpengerett en.
Som mor har du ret ti l fravær og dagpenge i 14 uger eft er barnets fødsel (barsel-
orlov). Disse 14 uger er forbeholdt dig og kan ikke overtages af far. 14-ugersperi-
oden regnes fra dagen eft er det fakti ske fødselsti dspunkt. Som mor har du pligt ti l 
at være fraværende fra arbejdet de 2 første uger eft er fødslen.
Som far har du ret ti l fravær og dagpenge i 2 sammenhængende uger eft er 
fødsel/modtagelse af barnet (fædreorlov). Eft er aft ale med din arbejdsgiver kan 
du dog holde disse 2 uger på et senere ti dspunkt inden for de første 14 uger eft er 
fødslen/modtagelsen.
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betalingsoplysninger

Fakturanr: 59563

Fakturadato: 18.02.2009

Betalingsdato: 30.02.2009

Nett o: 4.714,40 kr.

Afgift spligti gt beløb: - 

25 % Moms: 1.178,60 kr.

specifi kation beløb

Kursus – Coaching, 01.02.2009 5.693,00 kr.
Materialeudgift er 200,00 kr.

total 5.893,00 kr.
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FORDELING AF 30-39 ÅRIGE

NATURVIDENSKABELIGT UDDANNEDE

Kilde: Danmarks Statistik

overenskomstansatte kan i en periode på indtil 6 måne-

der efter overgangen vælge at blive fuldt ud omfattet af 

de statslige aftaler og overenskomster. Det indebærer, 

at bedre øvrige ansættelsesvilkår fra det kommunale 

område (fx ferie og barsel) bortfalder. Skatte-medar-

bejderne skal træff e en sådan beslutning inden 1. juni 

2006. Personalestyrelsen har dog i maj 2006 givet SKAT 

bemyndigelse til at udskyde denne dato, men overgan-

gen vil fortsat blive med tilbagevirkende kraft.

 Aftalen indebærer, at overenskomstansatte i resten af 

aftaleperioden afl ønnes (inkl. pension og (grund)lønstig-

ninger) efter de kommunale aftaler og overenskomster 

som en individuel ret kommer den lille tilgode.

 I forhold til øvrige ansættelsesvilkår (f.eks. ferie og 

barsel) bliver de overenskomstansatte omfattet af de 

statslige generelle aftaler, samtidig med at bedre vilkår 

fra det kommunale område bevares i resten af aftalepe-

rioden indtil 1. april 2008.

 Overenskomstansatte kan dog i en periode på indtil 

6 måneder efter overgangen vælge at blive fuldt ud 

omfattet af de statslige aftaler og overenskomster. Det 

indebærer, at bedre øvrige ansættelsesvilkår fra det kom-

munale område (fx ferie og barsel) bortfalder. Skatte-

medarbejderne skal træff e en sådan beslutning inden 1. 

juni 2006. Personalestyrelsen har dog i maj 2006 givet 

skat bemyndigelse til at udskyde denne dato, men over-

gangen vil fortsat blive med tilbagevirkende kraft.

 Det forudsættes i aftalen, at de midler der på det 

kommunale område blev afsat til Ny Løn også skal 

anvendes på det statslige område til de grupper, der går 

over. De lokale aftaler indgås efter den statslige aftale 

om Ny Løn.

Fokus på din karriere
Der nedsættes en følgegruppe med Personalestyrelsen, 

der holder øje med om lønudviklingen udvikler sig 

som forudsat, og der kan samles op på evt. problemer 

ved overenskomstforhandlingerne i 2008. Den enkelte 

ansatte kan indtil 1. april 2008 være omfattet af særvilkår 

på grundlag af lokale kutymer/aftaler, som var gældende 

under den kommunale ansættelsesmyndighed. Særvilkår 

kan kun opsiges, i det omfang aftalerne kunne opsiges 

inden overgangen til staten. Det kan f.eks. være for-

håndsaftaler om tillæg, når den ansatte har gennemført 

en bestemt uddannelse.

 Hvis ikke man vælger at overgå fuldt ud til de 

statslige vilkår indbetales pensionsbidrag frem til 1. april 

2008, med de kommunale procenter til de kommunale 

pensionsordninger. Hvis man overgår fuldt ud til de 

statslige vilkår inden 1. april 2008 kan man vælge, at 

bibeholde indbetaling af pensionsbidrag til den kommu-

nale pensionsordning.Hvis lønnen eller pensionen i den 

statslige overenskomst, som en overenskomstansat skal 

afl ønnes efter fra den 1. april 2008 er ikke.

Magisterforeningens medlemmer
har mange fordele
Er lavere end i den hidtidige kommunale overenskomst, 

får man et tillæg til løn og pensionsbidrag til udligning af 

forskellen. Dette tillæg reguleres fremover. Hvis der for 

den pågældende sker en Hvis lønnen eller pensionen i 

den statslige overenskomst, som en overenskomstansat 

skal afl ønnes efter fra den 1. april 2008, er lavere end 

i den hidtidige kommunale overenskomst, får man et 

tillæg til løn og pensionsbidrag til udligning af forskellen. 

Dette tillæg reguleres fremover. Hvis der for den pågæl-

dende sker en. Overenskomstansatte kan i en periode på 

indtil 6 måneder efter overgangen vælge at blive fuldt ud 

omfattet af de statslige aftaler og overenskomster. Det 

indebærer, at bedre øvrige ansættelsesvilkår fra det kom-

munale område (fx ferie og barsel) bortfalder. Skatte-
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Kilde: Danmarks Statistik

overenskomstansatte kan i en periode på indtil 6 måne-

der efter overgangen vælge at blive fuldt ud omfattet af 

de statslige aftaler og overenskomster. Det indebærer, 

at bedre øvrige ansættelsesvilkår fra det kommunale 

område (fx ferie og barsel) bortfalder. Skatte-medar-

bejderne skal træff e en sådan beslutning inden 1. juni 

2006. Personalestyrelsen har dog i maj 2006 givet SKAT 

bemyndigelse til at udskyde denne dato, men overgan-

gen vil fortsat blive med tilbagevirkende kraft.

 Aftalen indebærer, at overenskomstansatte i resten af 

aftaleperioden afl ønnes (inkl. pension og (grund)lønstig-

ninger) efter de kommunale aftaler og overenskomster 

som en individuel ret kommer den lille tilgode.

 I forhold til øvrige ansættelsesvilkår (f.eks. ferie og 

barsel) bliver de overenskomstansatte omfattet af de 

statslige generelle aftaler, samtidig med at bedre vilkår 

fra det kommunale område bevares i resten af aftalepe-

rioden indtil 1. april 2008.

 Overenskomstansatte kan dog i en periode på indtil 

6 måneder efter overgangen vælge at blive fuldt ud 

omfattet af de statslige aftaler og overenskomster. Det 

indebærer, at bedre øvrige ansættelsesvilkår fra det kom-

munale område (fx ferie og barsel) bortfalder. Skatte-

medarbejderne skal træff e en sådan beslutning inden 1. 

juni 2006. Personalestyrelsen har dog i maj 2006 givet 

skat bemyndigelse til at udskyde denne dato, men over-

gangen vil fortsat blive med tilbagevirkende kraft.

 Det forudsættes i aftalen, at de midler der på det 

kommunale område blev afsat til Ny Løn også skal 

anvendes på det statslige område til de grupper, der går 

over. De lokale aftaler indgås efter den statslige aftale 

om Ny Løn.

Fokus på din karriere
Der nedsættes en følgegruppe med Personalestyrelsen, 

der holder øje med om lønudviklingen udvikler sig 

som forudsat, og der kan samles op på evt. problemer 

ved overenskomstforhandlingerne i 2008. Den enkelte 

ansatte kan indtil 1. april 2008 være omfattet af særvilkår 

på grundlag af lokale kutymer/aftaler, som var gældende 

under den kommunale ansættelsesmyndighed. Særvilkår 

kan kun opsiges, i det omfang aftalerne kunne opsiges 

inden overgangen til staten. Det kan f.eks. være for-

håndsaftaler om tillæg, når den ansatte har gennemført 

en bestemt uddannelse.

 Hvis ikke man vælger at overgå fuldt ud til de 

statslige vilkår indbetales pensionsbidrag frem til 1. april 

2008, med de kommunale procenter til de kommunale 

pensionsordninger. Hvis man overgår fuldt ud til de 

statslige vilkår inden 1. april 2008 kan man vælge, at 

bibeholde indbetaling af pensionsbidrag til den kommu-

nale pensionsordning.Hvis lønnen eller pensionen i den 

statslige overenskomst, som en overenskomstansat skal 

afl ønnes efter fra den 1. april 2008 er ikke.

Magisterforeningens medlemmer
har mange fordele
Er lavere end i den hidtidige kommunale overenskomst, 

får man et tillæg til løn og pensionsbidrag til udligning af 

forskellen. Dette tillæg reguleres fremover. Hvis der for 

den pågældende sker en Hvis lønnen eller pensionen i 

den statslige overenskomst, som en overenskomstansat 

skal afl ønnes efter fra den 1. april 2008, er lavere end 

i den hidtidige kommunale overenskomst, får man et 

tillæg til løn og pensionsbidrag til udligning af forskellen. 

Dette tillæg reguleres fremover. Hvis der for den pågæl-

dende sker en. Overenskomstansatte kan i en periode på 

indtil 6 måneder efter overgangen vælge at blive fuldt ud 

omfattet af de statslige aftaler og overenskomster. Det 

indebærer, at bedre øvrige ansættelsesvilkår fra det kom-

munale område (fx ferie og barsel) bortfalder. Skatte-
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Vores værdier
Overenskomstansatte kan i en periode på 

indtil 6 måneder efter overgangen vælge 

at blive fuldt ud omfattet af de statslige 

aftaler og overenskomster. Det indebæ-

rer, at bedre øvrige ansættelsesvilkår 

fra det kommunale område (fx ferie og 

barsel) bortfalder. Skatte-medarbejderne 

skal træff e en sådan beslutning inden 1. 

juni 2006. Personalestyrelsen har dog i 

maj 2006 givet SKAT bemyndigelse til at 

udskyde denne dato, men overgangen vil 

fortsat blive med tilbagevirkende kraft.

Hvad kan vi gøre for dig?
Aftalen indebærer, at overenskomstansatte 

i resten af aftaleperioden afl ønnes (inkl. 

pension og (grund)lønstigninger) efter 

de kommunale aftaler og overenskomster 

som en individuel ret kommer den lille 

tilgode.

 I forhold til øvrige ansættelsesvilkår 

(f.eks. ferie og barsel) bliver de overens-

komstansatte omfattet af de statslige 

generelle aftaler, samtidig med at bedre 

vilkår fra det kommunale område bevares i 

resten af aftaleperioden indtil 1. april 2008.

 Overenskomstansatte kan dog i en 

periode på indtil 6 måneder efter overgan-

gen vælge at blive fuldt ud omfattet af de 

statslige aftaler og overenskomster. Det 

indebærer, at bedre øvrige ansættelsesvil-

kår fra det kommunale område (fx ferie og 

barsel) bortfalder. Skatte-medarbejderne 

skal træff e en sådan beslutning inden 1. 

juni 2006. Personalestyrelsen har dog i maj 

2006 givet SKAT bemyndigelse til at udskyde 

denne dato, men overgangen vil fortsat blive 

med tilbagevirkende kraft og ingen tilovers.

 Det forudsættes i aftalen, at de midler 

der på det kommunale område blev afsat til 

Ny Løn også skal anvendes på det statslige 

område til de grupper, der går over. De 

lokale aftaler indgås efter den statslige aftale 

om Ny Løn.

 Der nedsættes en følgegruppe med 

Personalestyrelsen, der holder øje med om 

lønudviklingen udvikler sig som forudsat, 

og der kan samles op på evt. problemer 

ved overenskomstforhandlingerne i 2008. 

Særvilkår kan kun opsiges, i det omfang af-

talerne kunne opsiges inden overgangen til 

staten. Det kan f.eks. være forhåndsaftaler 

om tillæg, når den ansatte har gennemført 

en bestemt uddannelse.

 Den enkelte ansatte kan indtil 1. 

april 2008 være omfattet af særvilkår på 

grundlag af lokale kutymer/aftaler, som var 

gældende under den kommunale ansættel-

sesmyndighed. Særvilkår kan kun opsiges, 

i det omfang aftalerne kunne opsiges inden 

overgangen til staten. Det kan f.eks. være 

forhåndsaftaler om tillæg, når den ansatte 

har gennemført en bestemt uddannelse.

Vi arbejder for dig og dine kollegaer
Hvis ikke man vælger at overgå fuldt ud 

til de statslige vilkår indbetales pensi-

onsbidrag frem til 1. april 2008, med de 

kommunale procenter til de kommunale 

pensionsordninger. Hvis man overgår fuldt 

ud til de statslige vilkår inden 1. april 2008 

kan man vælge, at bibeholde indbetaling 

af pensionsbidrag til den kommunale pen-

sionsordning.Hvis lønnen eller pensionen 

i den statslige overenskomst, som en over-

enskomstansat skal afl ønnes efter fra den 

1. april 2008, er lavere end i den hidtidige 

kommunale overenskomst, får man et tillæg 

til løn og pensionsbidrag til udligning af 

forskellen. Dette tillæg reguleres fremover. 

Hvis der for den pågældende sker en.

I forhold til øvrige ansættelsesvilkår (f.eks. 

ferie og barsel) bliver de overenskomst-

ansatte omfattet af de statslige generelle 

aftaler, samtidig med at bedre vilkår fra det 

kommunale område bevares i resten af 

aftaleperioden indtil 1. april 2008 kan ikke 

være rigtigt.

 Overenskomstansatte kan dog i en 

periode på indtil 6 måneder efter overgan-

gen vælge at blive fuldt ud omfattet af de 

statslige aftaler og overenskomster. Det 

indebærer, at bedre øvrige ansættelsesvil-

kår fra det kommunale område (fx ferie og 

barsel) bortfalder. Skatte-medarbejderne 

skal træff e en sådan beslutning inden 1. 

juni 2006. Personalestyrelsen har dog i maj 

2006 givet SKAT bemyndigelse til at udskyde 

denne dato, men overgangen vil fortsat blive 

løn under barsel, løn 
ved barnets første og anden 
sygedag, 37 timers arbejds-
uge, afspadseringsregler og 
betalt frokost er ikke kom-
met af sig selv. de er heller 
ikke givet via lovgivnin-
gen. disse goder er alene 
nået gennem de kollektive 
overenskomster.
Ingrid Stage · Formand for Magisterforeningen
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Vores værdier
Overenskomstansatte kan i en periode på 

indtil 6 måneder efter overgangen vælge 

at blive fuldt ud omfattet af de statslige 

aftaler og overenskomster. Det indebæ-

rer, at bedre øvrige ansættelsesvilkår 

fra det kommunale område (fx ferie og 

barsel) bortfalder. Skatte-medarbejderne 

skal træff e en sådan beslutning inden 1. 

juni 2006. Personalestyrelsen har dog i 

maj 2006 givet SKAT bemyndigelse til at 

udskyde denne dato, men overgangen vil 

fortsat blive med tilbagevirkende kraft.

Hvad kan vi gøre for dig?
Aftalen indebærer, at overenskomstansatte 

i resten af aftaleperioden afl ønnes (inkl. 

pension og (grund)lønstigninger) efter 

de kommunale aftaler og overenskomster 

som en individuel ret kommer den lille 

tilgode.

 I forhold til øvrige ansættelsesvilkår 

(f.eks. ferie og barsel) bliver de overens-

komstansatte omfattet af de statslige 

generelle aftaler, samtidig med at bedre 

vilkår fra det kommunale område bevares i 

resten af aftaleperioden indtil 1. april 2008.

 Overenskomstansatte kan dog i en 

periode på indtil 6 måneder efter overgan-

gen vælge at blive fuldt ud omfattet af de 

statslige aftaler og overenskomster. Det 

indebærer, at bedre øvrige ansættelsesvil-

kår fra det kommunale område (fx ferie og 

barsel) bortfalder. Skatte-medarbejderne 

skal træff e en sådan beslutning inden 1. 

juni 2006. Personalestyrelsen har dog i maj 

2006 givet SKAT bemyndigelse til at udskyde 

denne dato, men overgangen vil fortsat blive 

med tilbagevirkende kraft og ingen tilovers.

 Det forudsættes i aftalen, at de midler 

der på det kommunale område blev afsat til 

Ny Løn også skal anvendes på det statslige 

område til de grupper, der går over. De 

lokale aftaler indgås efter den statslige aftale 

om Ny Løn.

 Der nedsættes en følgegruppe med 

Personalestyrelsen, der holder øje med om 

lønudviklingen udvikler sig som forudsat, 

og der kan samles op på evt. problemer 

ved overenskomstforhandlingerne i 2008. 

Særvilkår kan kun opsiges, i det omfang af-

talerne kunne opsiges inden overgangen til 

staten. Det kan f.eks. være forhåndsaftaler 

om tillæg, når den ansatte har gennemført 

en bestemt uddannelse.

 Den enkelte ansatte kan indtil 1. 

april 2008 være omfattet af særvilkår på 

grundlag af lokale kutymer/aftaler, som var 

gældende under den kommunale ansættel-

sesmyndighed. Særvilkår kan kun opsiges, 

i det omfang aftalerne kunne opsiges inden 

overgangen til staten. Det kan f.eks. være 

forhåndsaftaler om tillæg, når den ansatte 

har gennemført en bestemt uddannelse.

Vi arbejder for dig og dine kollegaer
Hvis ikke man vælger at overgå fuldt ud 

til de statslige vilkår indbetales pensi-

onsbidrag frem til 1. april 2008, med de 

kommunale procenter til de kommunale 

pensionsordninger. Hvis man overgår fuldt 

ud til de statslige vilkår inden 1. april 2008 

kan man vælge, at bibeholde indbetaling 

af pensionsbidrag til den kommunale pen-

sionsordning.Hvis lønnen eller pensionen 

i den statslige overenskomst, som en over-

enskomstansat skal afl ønnes efter fra den 

1. april 2008, er lavere end i den hidtidige 

kommunale overenskomst, får man et tillæg 

til løn og pensionsbidrag til udligning af 

forskellen. Dette tillæg reguleres fremover. 

Hvis der for den pågældende sker en.

I forhold til øvrige ansættelsesvilkår (f.eks. 

ferie og barsel) bliver de overenskomst-

ansatte omfattet af de statslige generelle 

aftaler, samtidig med at bedre vilkår fra det 

kommunale område bevares i resten af 

aftaleperioden indtil 1. april 2008 kan ikke 

være rigtigt.

 Overenskomstansatte kan dog i en 

periode på indtil 6 måneder efter overgan-

gen vælge at blive fuldt ud omfattet af de 

statslige aftaler og overenskomster. Det 

indebærer, at bedre øvrige ansættelsesvil-

kår fra det kommunale område (fx ferie og 

barsel) bortfalder. Skatte-medarbejderne 

skal træff e en sådan beslutning inden 1. 

juni 2006. Personalestyrelsen har dog i maj 

2006 givet SKAT bemyndigelse til at udskyde 

denne dato, men overgangen vil fortsat blive 

løn under barsel, løn 
ved barnets første og anden 
sygedag, 37 timers arbejds-
uge, afspadseringsregler og 
betalt frokost er ikke kom-
met af sig selv. de er heller 
ikke givet via lovgivnin-
gen. disse goder er alene 
nået gennem de kollektive 
overenskomster.
Ingrid Stage · Formand for Magisterforeningen
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det kommunale område (fx ferie og barsel) bortfalder. Skatte-

medarbejderne skal træff e en sådan beslutning inden 1. juni 

2006.

 Personalestyrelsen har dog i maj 2006 givet SKAT bemyn-

digelse til at udskyde denne dato. Det forudsættes i aftalen, at 

de midler der på det kommunale område blev afsat til Ny Løn 

også skal anvendes på det statslige område til de grupper, der 

går over. De lokale aftaler indgås efter den statslige aftale om Ny 

Løn. Der nedsættes en følgegruppe med Personalestyrelsen, der 

holder øje med om lønudviklingen udvikler sig som forudsat, og 

der kan samles op på evt. problemer ved overenskomstforhand-

lingerne i 2008.

Pension
Hvis ikke man vælger at overgå fuldt ud til de statslige vilkår 

indbetales pensionsbidrag frem til 1. april 2008, med de kom-

munale procenter til de kommunale pensionsordninger. Hvis 

man overgår fuldt ud til de statslige vilkår inden 1. april 2008 

kan man vælge, at bibeholde indbetaling af pensionsbidrag til 

den kommunale pensionsordning.Hvis lønnen eller pensionen 

i den statslige overenskomst, som en overenskomstansat skal 

afl ønnes efter fra den 1. april 2008, er lavere end i den hidtidige 

kommunale overenskomst, får man et tillæg til løn og pensions-

bidrag til udligning af forskellen. Dette tillæg reguleres fremover.

Frit valg mellem pension og løn

Aftalen indebærer, at overenskomstansatte i resten af aftalepe-

rioden afl ønnes (inkl. pension og (grund)lønstigninger) efter de 

kommunale aftaler kan ikke annulleres og overenskomster som 

en individuel ret.

 I forhold til øvrige ansættelsesvilkår (f.eks. ferie og barsel) 

bliver de overenskomstansatte omfattet af de statslige generelle 

den kommunale ansættelsesmyndighed. Særvilkår kan kun 

opsiges. Det kan f.eks. være forhåndsaftaler om tillæg, når den 

ansatte har gennemført en bestemt uddannelse. Hvis ikke man 

vælger at overgå fuldt ud til de statslige vilkår indbetales pensi-

onsbidrag frem til 1. april 2008, med de kommunale procenter 

til de kommunale pensionsordninger. Aftalen indebærer, at 

overenskomstansatte i resten af aftaleperioden afl ønnes (inkl. 

pension og (grund)lønstigninger) efter de kommunale aftaler 

og overenskomster som en individuel ret der ikke krymper.

Regioner og kommuner

Overenskomstansatte kan dog i en periode på indtil 6 måneder 

efter overgangen vælge at blive fuldt ud omfattet af de statslige 

aftaler og overenskomster. Det indebærer, at bedre øvrige an-

sættelsesvilkår fra det kommunale område (fx ferie og barsel) 

bortfalder. Det indebærer, at bedre øvrige ansættelsesvilkår fra 

Overenskomstansatte kan i en periode på indtil 6 måneder 

efter overgangen vælge at blive fuldt ud omfattet af de statslige 

aftaler og overenskomster. Det indebærer, at bedre øvrige 

ansættelsesvilkår fra det kommunale område (fx ferie og 

barsel) bortfalder. Skatte-medarbejderne skal træff e en sådan 

beslutning inden 1. juni 2006. Personalestyrelsen har dog i maj 

2006 givet SKAT bemyndigelse til at udskyde denne dato, men 

overgangen vil fortsat blive med tilbagevirkende kraft.

Det off entlige lønsystem
Aftalen indebærer, at overenskomstansatte i resten af aftalepe-

rioden afl ønnes (inkl. pension og (grund)lønstigninger) efter 

de kommunale aftaler og overenskomster som en individuel ret 

kommer den lille tilgode.

 I forhold til øvrige ansættelsesvilkår (f.eks. ferie og barsel) 

bliver de overenskomstansatte omfattet af de statslige gene-

relle aftaler, samtidig med at bedre vilkår fra det kommunale 

område bevares i resten af aftaleperioden indtil 1. april 2008.

 Overenskomstansatte kan dog i en periode på indtil 6 

måneder efter overgangen vælge at blive fuldt ud omfattet af 

de statslige aftaler og overenskomster. Det indebærer, at bedre 

øvrige ansættelsesvilkår fra det kommunale område (fx ferie og 

barsel) bortfalder. Skatte-medarbejderne skal træff e en sådan 

beslutning inden 1. juni 2006. Personalestyrelsen har dog i maj 

2006 givet SKAT bemyndigelse til at udskyde denne dato, men 

overgangen vil fortsat blive med tilbagevirkende kraft.

 Det forudsættes i aftalen, at de midler der på det kommu-

nale område blev afsat til Ny Løn også skal anvendes på det 

statslige område til de grupper, der går over. De lokale aftaler 

indgås efter den statslige aftale om Ny Løn.

Der nedsættes en følgegruppe med Personalestyrelsen, der 

holder øje med om lønudviklingen udvikler sig som forudsat, 

og der kan samles op på evt. problemer ved overenskomstfor-

handlingerne i 2008.

 Den enkelte ansatte kan indtil 1. april 2008 være omfat-

tet af særvilkår på grundlag af lokale kutymer/aftaler, som var 

gældende under den kommunale ansættelsesmyndighed. Sær-

vilkår kan kun opsiges, i det omfang aftalerne kunne opsiges 

inden overgangen til staten. Det kan f.eks. være forhåndsaftaler 

om tillæg, når den ansatte har gennemført en bestemt uddan-

nelse.

 Hvis ikke man vælger at overgå fuldt ud til de statslige 

vilkår indbetales pensionsbidrag frem til 1. april 2008, med de 

kommunale procenter til de kommunale pensionsordninger. 

Hvis man overgår fuldt ud til de statslige vilkår inden 1. april 

2008 kan man vælge, at bibeholde indbetaling af pensionsbi-

drag til den kommunale pensionsordning.Hvis lønnen eller 

pensionen i den statslige overenskomst, som en overens-

komstansat skal afl ønnes efter fra den 1. april 2008, er lavere 

end i den hidtidige kommunale overenskomst, får man et 

tillæg til løn og pensionsbidrag til udligning af forskellen. Dette 

tillæg reguleres fremover. Hvis der for den pågældende sker 

en væsentlig stillingsændring som følge af kommunalreformen 

kan en eventuel ændring af lønnen ligesom på det kommunale 

område.

 Hvis der for den pågældende sker en væsentlig stillingsæn-

dring som følge af kommunalreformen kan en eventuel ændring 

af lønnen ligesom på det kommunale område.

Stigning i off entlige lønninger,
pensioner og tillæg
Aftalen indebærer, at overenskomstansatte i resten af aftalepe-

rioden afl ønnes (inkl. pension og (grund)lønstigninger) efter de 

kommunale aftaler og overenskomster som en individuel ret, 

der ikke er grundlovssikret.

 I forhold til øvrige ansættelsesvilkår (f.eks. ferie og barsel) 

bliver de overenskomstansatte omfattet af de statslige generelle 

aftaler, samtidig med at bedre vilkår fra det kommunale område 

bevares i resten af aftaleperioden indtil 1. april 2008.

Det statslige område

Overenskomstansatte kan dog i en periode på indtil 6 måneder 

efter overgangen vælge at blive fuldt ud omfattet af de stats-

lige aftaler og overenskomster. Det indebærer, at bedre øvrige 

ansættelsesvilkår fra det kommunale område (fx ferie og barsel) 

bortfalder.

 Den enkelte ansatte kan indtil 1. april 2008 være omfat-

tet af særvilkår på grundlag af lokale kutymer/aftaler, som var 

gældende under den kommunale ansættelsesmyndighed. Sær-

vilkår kan kun opsiges. Det kan f.eks. være forhåndsaftaler om 

tillæg, når den ansatte har gennemført en bestemt uddannelse. 

Hvis ikke man vælger at overgå fuldt ud til de statslige vilkår 

indbetales pensionsbidrag frem til 1. april 2008, med de kom-

munale procenter til de kommunale pensionsordninger. Aftalen 

indebærer, at overenskomstansatte i resten af aftaleperioden 

afl ønnes (inkl. pension og (grund)lønstigninger) efter de kom-

munale aftaler og overenskomster som en individuel ret. Den 

enkelte ansatte kan indtil 1. april 2008 være omfattet af særvilkår 

på grundlag af lokale kutymer/aftaler, som var gældende under 

TIDSPLAN FOR STATSLIGT ANSATTE

1. april 2008 Generel lønstigning, forbedrede barselsregler 

1. oktober 2008 Skalaforbedring, indførelse af

 Lektor MSK-tillægget, barns 2.sygedag 

1. januar 2009 Seniorrettigheder

1. april 2009 Generel lønstigning, fobedrede tillæg (rådigheds-

 tillæg,lektortilæg), forhøjelse for special- og

 chefkonsulenter, bedre løn og pension for Ph.d’ere 

1. oktober 2009 Generel lønstigning 

1. januar 2010 Forhøjelse af ATP 

1. april 2010 Generel lønstigning
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Ingelise Jacobsen er en af hovedper-

sonerne bag forliget i overenskom-

sten 2008 · Foto fra iStockPhoto

TIDSPLAN FOR ANSATTE I REGIONERNE

Udsendelse af Magistre i administrative generaliststillinger har ret til

overenskomst rådighedstillæg, special- og chefkonsulentordning

1. april 2008 Generel lønstigning, forbedrede barselsregler 

1. oktober 2008 Skalaforbedring, indførelse af

 Lektor MSK-tillægget, barns 2.sygedag 

1. januar 2009 Seniorrettigheder

1. april 2009 Generel lønstigning, fobedrede tillæg (rådigheds-

 tillæg,lektortilæg), forhøjelse for special- og

 chefkonsulenter, bedre løn og pension for Ph.d’ere 

1. oktober 2009 Generel lønstigning 

1. januar 2010 Forhøjelse af ATP 

1. april 2010 Generel lønstigning

TIDSPLAN FOR ANSATTE I KOMMUNERNE

Udsendelse af Magistre i administrative generaliststillinger har ret til

overenskomst rådighedstillæg, special- og chefkonsulentordning

1. april 2008 Generel lønstigning, forbedrede barselsregler 

1. oktober 2008 Skalaforbedring, indførelse af

 Lektor MSK-tillægget, barns 2.sygedag 

1. januar 2009 Seniorrettigheder

1. april 2009 Generel lønstigning, fobedrede tillæg (rådigheds-

 tillæg,lektortilæg), forhøjelse for special- og

 chefkonsulenter, bedre løn og pension for Ph.d’ere

1. oktober 2009 Generel lønstigning 

1. januar 2010 Forhøjelse af ATP 

1. april 2010 Generel lønstigning

1. april 2008 Generel lønstigning, forbedrede barselsregler 

1. oktober 2008 Skalaforbedring, indførelse af

 Lektor MSK-tillægget, barns 2.sygedag 
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Overenskomstforhandlingerne er i en 

alvorlig krise efter det klare sammenbrud i 

forhandlingerne mellem Dansk Industri og 

CO Industri i weekenden.

 Det er 600.000 lønmodtagere, de 

nuværende forhandlingerne gælder. Alle 

øvrige områder venter på et gennembrud i 

industrien, og da det ikke er kommet, er der 

nu sat en effektiv prop i forhandlingerne.

 Det gælder bl.a. transport, byggeri og 

HK-området. Den helt afgørende knast er 

et krav fra CO Industri om en særaftale for 

LO-medlemmer. En aftale, som uorgani-

serede lønmodtagere ikke vil få del i. Det 

drejer sig om retten til efteruddannelse. I 

dag bliver alle på en arbejdsplads dækket af 

overenskomsten, hvad enten de er organi-

serede eller ej, og det princip vil blive brudt, 

hvis CO Industri opnår en særaftale for sine 

medlemmer.

 Dansk Industri siger klart nej, så par-

terne står stejlt her 10 dage før overenskom-

sterne udløber. Medvirkende: arbejdsmar-

kedsforsker fra Københavns Universitet.

 Overenskomstforhandlingerne er i en 

alvorlig krise efter det klare sammenbrud i 

forhandlingerne mellem Dansk Industri og 

CO Industri i weekenden.

 Det er 600.000 lønmodtagere, de 

nuværende forhandlingerne gælder. Alle 

øvrige områder venter på et gennembrud i 

industrien, og da det ikke er kommet, er der 

nu sat en effektiv prop i forhandlingerne.

 Det gælder bl.a. transport, byggeri og 

HK-området. Den helt afgørende knast er 

et krav fra CO Industri om en særaftale for 

LO-medlemmer. En aftale, som uorgani-

serede lønmodtagere ikke vil få del i. Det 

drejer sig om retten til efteruddannelse. I 

dag bliver alle på en arbejdsplads dækket af 

overenskomsten, hvad enten de er organi-

serede eller ej, og det princip vil blive brudt, 

hvis CO Industri opnår en særaftale for sine 

medlemmer. Dansk Industri siger klart nej, 

så parterne står stejlt her 10 dage.

 Det er 600.000 lønmodtagere, de 

nuværende forhandlingerne gælder. Alle 

øvrige områder venter på et gennembrud 

i industrien, og deb kan ikke erstattes af 

Hvert sprog 
til sin tid

noget banalt og trøstesløst og vulgært, da 

det ikke er kommet, er der nu sat en effektiv 

prop i forhandlingerne.

 Det gælder bl.a. transport, byggeri og 

HK-området. Den helt afgørende knast er 

et krav fra CO Industri om en særaftale for 

LO-medlemmer. En aftale, som uorgani-

serede lønmodtagere ikke vil få del i. Det 

drejer sig om retten til efteruddannelse. I 

dag bliver alle på en arbejdsplads dækket af 

overenskomsten, hvad enten de er organi-

serede eller ej, og det princip vil blive brudt, 

hvis CO Industri opnår en særaftale for sine 

medlemmer.

 Dansk Industri siger klart nej, så 

parterne står stejlt her 10 dage før overens-

komsterne udløber. Medvirkende: arbejds-

markedsforsker fra Københavns Universi-

tetaugueri liquisim adionsenibh ex et autat 

incipissi.

 Overenskomstforhandlingerne er i en 

alvorlig krise efter det klare sammenbrud i 

forhandlingerne mellem Dansk Industri og 

CO Industri i weekenden. Det er 600.000 

lønmodtagere, de nuværende forhandlin-

gerne gælder. Alle øvrige områder venter på 

et gennembrud i industrien, og da det ikke 

er kommet, er der nu sat en effektiv prop i 

forhandlingerne. Det gælder bl.a. transport, 

byggeri og HK-området. Den helt afgørende 

knast er et krav fra CO Industri om en 

særaftale for LO-medlemmer. En aftale, som 

uorganiserede lønmodtagere ikke vil få del i. 

Det drejer sig om retten til efteruddannelse. 

 I dag bliver alle på en arbejdsplads dæk-

ket af overenskomsten, hvad enten de er 

organiserede eller ej, og det princip vil blive 

brudt, hvis CO Industri opnår en særaftale 

for sine medlemmer.

 Dansk Industri siger klart nej, så par-

terne står stejlt her 10 dage før overenskom-

sterne udløber. Medvirkende: arbejdsmar-

kedsforsker fra Københavns Universitet. I 

dag bliver alle på en arbejdsplads dækket af 

overenskomsten, hvad enten de er organi-

serede eller ej. Det drejer sig om retten til 

efteruddannelse. ❧
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af psi@mfo.dk

Som efterfølger for Sine Sunesen har AC’s 

repræsentantskab i dag, 24. marts, valgt 

47-årige Erik Jylling som ny formand. Han 

kommer fra en stilling som overlæge på 

Odense Universitetshospital og har mere 

end 15 års fagpolitiske erfaringer, heriblandt 

et formandskab for Foreningen af Yngre 

Læger fra 1997 til 2003.

Magisterforeningen ønsker Erik Jylling 

tillykke med formandsposten og har høje 

forventninger til det kommende samarbejde.

 »Vi har allerede haft de første positive 

samtaler om det kommende arbejde i AC. 

Og det skal da ikke være nogen hemme-

lighed, at vi i Magisterforeningen har store 

forventninger til samarbejdet med den nye 

formand. Specielt på det uddannelses- og 

forskningsmæssige område, hvor DM har et 

flertal af de ansatte som medlemmer, har vi 

formandens tilsagn om et tæt samarbejde«, 

siger Ingrid Stage, formand for Magisterfor-

eningen.

Ingrid Stage er leder af AC’s særlige for-

handlingsdelegation på uddannelses- og 

forskningsområdet og er formand for AC’s 

Uddannelses- og Forskningsudvalg. De to 

næstformænd for henholdsvis det private 

område, Mogens Lønborg, og det offentlige 

område, Bent Fabricius, fortsætter valgpe-

rioden ud. Netop Bent Fabricius har været 

konstitueret som formand.

På det ordinære repræsentantskabsmøde i 

oktober 2009 forventes det, at der skal tages 

stilling til en justering af AC’s vedtægter, 

herunder næstformændenes roller og vare-

tagelsen af det private område.

En justering, Ingrid Stage ser frem til.

 Som efterfølger for Sine Sunesen har 

AC’s repræsentantskab i dag, 24. marts, 

valgt 47-årige Erik Jylling som ny formand, 

som kan rette henvebdelser til den ophøjede 

Paludan Müller Johanen. Ingen tvivler på 

hans tilstedekomst. Han kommer fra en stil-

ling som overlæge på Odense Universitets-

hospital og har mere end 15 års fagpolitiske 

erfaringer, heriblandt et formandskab for 

Foreningen af Yngre Læger fra 1997 til 2003. 

Magisterforeningen ønsker Erik Jylling til-

lykke med formandsposten. ❧

fra magisterforeningen.dk · foto af scanpix

Det kunne ikke lade sig gøre. For de to LO-

forbund havde delt medlemmerne mellem 

sig. Så forskningsteknikerne på DTU Risø 

Nationale Laboratorium i Roskilde måtte 

pænt forblive medlemmer af Dansk Metal, 

selv om de ikke havde lyst.

 Derfor skiftede de farve, fra rød til gul, og 

meldte sig ind i den alternative fagforening 

Sammenslutningen af Frie Funktionærer i 

efteråret 2005. Her har de været lige siden, 

omkring 45 af Risøs 55 forskningsteknikere – 

kun omkring fire af dem blev tilbage i Dansk 

Metalkastere.

 Alligevel er det fortsat Dansk Metal, 

der forhandler teknikernes overenskomster 

med Risøs arbejdsgiver, den danske stat, 

eller mere præcist Personalestyrelsen under 

Finansministeriet.

 »Vi føler, at det er rendyrket hykleri, når 

vi hører regeringen skælde ud over, at de frie 

fagforeninger bliver udelukket på arbejds-

pladserne, når staten så selv udelukker vores 

fagforening, selv om den har alle medlem-

merne«, siger Erik Vogeley, talsmand for 

de teknikere, der har meldt sig ind i Frie 

Funktionærer.

 Korstog mod fagforeningstvang

De vil have deres egen overenskomst, base-

ret på flertallets ønsker og krav, og ikke stå 

på sidelinjen, mens en lille håndfuld kolleger 

forhandler på deres vegne. Men Personale-

styrelsen vil ikke forhandle med andre end 

Dansk Metal.

 Derfor har Sammenslutningen af Frie 

Funktionærer stævnet styrelsen med krav 

om at få sin helt egen overenskomst.

 Set med teknikernes øjne står Persona-

lestyrelsens afvisning i skærende kontrakt til 

de sidste dages udmeldinger fra beskæftigel-

sesminister Claus Hjort Frederiksen (V), der 

har kastet sig ud i et nyt ideologisk korstog 

mod fagforeningstvangen.

 Som beskrevet i Politiken lever den i bed-

ste velgående på mange store, danske indu-

strivirksomheder. Her er der ingen accept af 

alternative fagforeninger eller uorganiseret 

arbejdskraft, selv om fagforeningstvangen 

blev aflivet sidste år ved Menneskerettig-

hedsdomstolen. ❧ 

af psi@mfo.dk

Det er 600.000 lønmodtagere, de nuværen-

de forhandlingerne gælder. Alle øvrige om-

råder venter på et gennembrud i industrien, 

og da det ikke er kommet, er der nu sat en 

effektiv prop i forhandlingerne.

 Det gælder bl.a. transport, byggeri og 

HK-området. Den helt afgørende knast er 

et krav fra CO Industri om en særaftale for 

LO-medlemmer. En aftale, som uorgani-

serede lønmodtagere ikke vil få del i. Det 

drejer sig om retten til efteruddannelse. I 

dag bliver alle på en arbejdsplads dækket af 

overenskomsten, hvad enten de er organi-

serede eller ej, og det princip vil blive brudt, 

hvis CO Industri opnår en særaftale for sine 

medlemmer.

 Dansk Industri siger klart nej, så 

parterne står stejlt her 10 dage før overens-

komsterne udløber. Medvirkende: arbejds-

markedsforsker fra Københavns Universi-

tetaugueri liquisim adionsenibh ex et autat 

incipissi.

 Overenskomstforhandlingerne er i en 

alvorlig krise efter det klare sammenbrud i 

forhandlingerne mellem Dansk Industri og 

CO Industri i weekenden. Det er 600.000 

lønmodtagere, de nuværende forhandlin-

gerne gælder. ❧

Magisterforeningen: multimedieskat 
er ekstraskat på vidensarbejde

Kvinderne 
hjem til kommunen

Prestigeprojekt sat på standby

af Thomas Bøttcher · tb@dm.dk

Overenskomstforhandlingerne er i en 

alvorlig krise efter det klare sammenbrud i 

forhandlingerne mellem Dansk Industri og 

CO Industri i weekenden.

 Det er 600.000 lønmodtagere, de 

nuværende forhandlingerne gælder. Alle 

øvrige områder venter på et gennembrud i 

industrien, og da det ikke er kommet, er der 

nu sat en effektiv prop i forhandlingerne.

 Det gælder bl.a. transport, byggeri og 

HK-området. Den helt afgørende knast er 

et krav fra CO Industri om en særaftale for 

LO-medlemmer. En aftale, som uorgani-

serede lønmodtagere ikke vil få del i. Det 

drejer sig om retten til efteruddannelse. I 

dag bliver alle på en arbejdsplads dækket af 

overenskomsten, hvad enten de er organi-

serede eller ej, og det princip vil blive brudt, 

hvis CO Industri opnår en særaftale for sine 

medlemmer.

 Dansk Industri siger klart nej, så 

parterne står stejlt her 10 dage før overens-

komsterne udløber. Medvirkende: arbejds-

markedsforsker fra Københavns Universitet. 

Dansk Industri siger klart nej, så parterne 

står stejlt her 10 dage før overenskomsterne 

udløber. Medvirkende: arbejdsmarkedsfor-

sker fra Københavns Universitet. Overens-

komstforhandlingerne er i en alvorlig krise 

efter det klare sammenbrud i forhandlin-

gerne mellem Dansk Industri og CO Industri 

i weekenden. Det er 600.000 lønmodtagere, 

de nuværende forhandlingerne gælder. 

Alle er ikke tilfredse med at øvrige områder 

venter på et gennembrud i industrien, og da 

det ikke er kommet, er der nu sat en effektiv 

prop i forhandlingerne.

 Det gælder bl.a. transport, byggeri og 

HK-området. Den helt afgørende knast er 

et krav fra CO Industri om en særaftale for 

LO-medlemmer. En aftale, som uorgani-

serede lønmodtagere ikke vil få del i. Det 

drejer sig om retten til efteruddannelse. I 

dag bliver alle på en arbejdsplads dækket af 

overenskomsten, hvad enten de er organi-

serede eller ej, og det princip vil blive brudt, 

hvis CO Industri opnår en særaftale for sine 

medlemmer. Dansk Industri siger klart nej, 

så parterne står stejlt her 10 dage før over-

enskomsterne udløber.

 Det er 600.000 lønmodtagere, de 

nuværende forhandlingerne gælder. Alle 

øvrige områder venter på et gennembrud i 

industrien, og da det ikke er kommet, er der 

nu sat en effektiv prop i forhandlingerne. Det 

gælder bl.a. transport, byggeri og HK-områ-

det. Den helt afgørende knast er et krav fra 

CO Industri om en særaftale for LO-med-

lemmer. En aftale, som uorganiserede løn-

modtagere ikke vil få del i. Det drejer sig om 

retten til efteruddannelse. I dag bliver alle på 

en arbejdsplads dækket af overenskomsten. 

Hvad enten de er organiserede eller ej, og 

det princip vil blive brudt, hvis CO Industri 

opnår en særaftale for sine medlemmer. 

Dansk Industri siger klart nej, så parterne 

står stejlt her 10 dage før overenskomsterne 

udløber. Medvirkende: arbejdsmarkeds-

forsker fra Københavns Universitetaugueri 

liquisim adionsenibh ex et autat incipissi.

 Overenskomstforhandlingerne er i en 

alvorlig krise efter det klare sammenbrud i 

forhandlingerne mellem Dansk Industri og 

CO Industri i weekenden. Overenskomstfor-

handlingerne er i en alvorlig krise efter det 

klare sammenbrud i forhandlingerne mellem 

Dansk Industri og CO Industri i weekenden.

 Det er 600.000 lønmodtagere, de 

nuværende forhandlingerne gælder. Alle 

øvrige områder venter på et gennembrud 

i industrien, og da det ikke er kommet, er 

der nu sat en effektiv prop i forhandlin-

gerne. Det gælder bl.a. transport, byggeri og 

HK-området. Den helt afgørende knast er 

et krav fra CO Industri om en særaftale for 

LO-medlemmer. En aftale, som uorgani-

serede lønmodtagere ikke vil få del i. Det 

Frihed eller 
politisk styring
Det halter med medarbejderindflydelsen på universiteterne. Den 
skal sikres i den kommende lovrevision. Det var budskabet fra både 
forskere og rektorer på AC’s høring om universitetsloven.

er 600.000 lønmodtagere, de nuværende 

forhandlingerne gælder. Alle øvrige områder 

venter på et gennembrud i industrien, og da 

det ikke er kommet, er der nu sat en effektiv 

prop i forhandlingerne. Det gælder bl.a. 

transport, byggeri og HK-området. Den helt 

afgørende knast er et krav fra CO Industri 

om en særaftale for LO-medlemmer. En af-

tale, som uorganiserede lønmodtagere ikke 

vil få del i.

Forskningsfrihedens 
ultimative indskrænkning
Overenskomstforhandlingerne er i en 

alvorlig krise efter det klare sammenbrud i 

forhandlingerne mellem Dansk Industri og 

CO Industri i weekenden.

 Det er 600.000 lønmodtagere, de 

nuværende forhandlingerne gælder. Alle 

øvrige områder venter på et gennembrud 

i industrien, og da det ikke er kommet, er 

der nu sat en effektiv prop i forhandlin-

gerne. Det gælder bl.a. transport, byggeri og 

HK-området. Den helt afgørende knast er 

et krav fra CO Industri om en særaftale for 

LO-medlemmer. En aftale, som uorgani-

serede lønmodtagere ikke vil få del i. Det 

drejer sig om retten til efteruddannelse. I 

dag bliver alle på en arbejdsplads dækket af 

overenskomsten, hvad enten de er organi-

serede eller ej, og det princip vil blive brudt, 

hvis CO Industri opnår en særaftale for 

sine medlemmer. Dansk Industri siger klart 

nej, så parterne står stejlt her 10 dage før 

overenskomsterne udløber. Medvirkende: 

arbejdsmarkedsforsker fra Københavns Uni-

versitet. Overenskomstforhandlingerne er i 

en alvorlig krise efter det klare sammenbrud 

i forhandlingerne mellem Dansk Industri.  

 CO Industri i weekenden. Det er 

600.000 lønmodtagere, de nuværende 

forhandlingerne gælder. Alle øvrige områder 

venter på et gennembrud i industrien, og da 

det ikke er kommet, er der nu sat en effektiv 

prop i forhandlingerne.

Vil i den totale magt?
Det gælder bl.a. transport, byggeri og HK-

området. Den helt afgørende knast er et 

krav fra CO Industri om en særaftale for LO-

medlemmer. En aftale, som uorganiserede 

lønmodtagere ikke vil få del i. Det drejer sig 

om retten til efteruddannelse. I dag bliver 

alle på en arbejdsplads dækket af overens-

komsten, hvad enten de er organiserede 

eller ej, og det princip vil blive brudt. Det 

er 600.000 lønmodtagere, de nuværende 

forhandlingerne gælder. Alle øvrige områder 

Forskerne på naturviden-
skab bliver fyret med henvis-
ning til, at de ikke længere 
passer ind i instituttets stra-
tegi. De, der fyres, oplever 
den mest ekstreme form for 
indskrænkning af forskningsfri-
heden.
Leif Søndergård · lektor ved Biologisk 

Institut, Københavns Universitet

”
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Universitetsrektorerne erkender, at studerende og ansatte har for lidt indflydelse. Fra venstre ses 

Jens Oddershede, SDU, Ralf Hemmingsen, KU, Finn Junge-Jensen, CBS og Knut Konradsen, DTU. 

Foto af Henrik Petit 

➛
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101 Kunstnere
Kunde: Forlaget JA

102

140

170

✷ V.Øverst: »Uden titel«, 
150 x 140 cm, 2009

✷ V.Nederst: »Sisyfos på 
flugt«, 105 x 105 cm, 2009

✷ Højre: »Uden titel«, 
200 x 180 cm, 2008

BEINTA AV REYNI
Küchlersgade 12, 1774 København V 
Tlf. 3379 3443 
www.avreyni.com 
beinta@avreyni.com

og anarkistisk energi. I negativ forstand kan dette 
opfattes som en venden på hovedet af den gamle 
samfundsorden, i positiv forstand kan det ses som 
begyndelsen til en ny og ukendt, men potentielt set 
bedre verden.
 Beinta av Reynis malerier er således på én gang 
realistiske og fantastiske, nøgterne og underfundige, 
kritiske og loyale. De viser en kunstner, der har be-
varet rødderne til og stoltheden over sin hjemstavn, 
samtidigt med, at hun er med til at give den færøske 
kunst et tiltrængt pift og et nødvendigt løft.
 Tom Jørgensen

Med lige dele kærlighed, ironi og fascination tager 
Beinta av Reyni fat på det moderne menneskes livs-
situation. En fascination, der især udmønter sig i en 
interesse for de tidlige 1970’ere, der både er kunst-
nerens barndomsår og symbolet på den spirende vel-
færdsstat, hvor forbrugsgoder blev hvermandseje og 
samfundet radikalt forandret. Mange af motiverne 
viser direkte hen til det Færøerne, hvor kunstnerens 
slægt stammer fra og man ser kontrasten mellem de 
ældgamle traditioner, symboliseret ved bedstefor- 
ældrene, og de nye smarte biler og andre velfærdsgo-
der, der vandt indpas netop i 70’erne. Med sit særli-
ge kærligt kritiske blik tager Beinta av Reyni således 
fat på den samfunds- og sædeskildring, der ellers er 
fraværende fra store dele af den færøske nutidskunst 
og går i dialog med bl.a. Sámal Joensen-Mikines, 
der i sine storladne og ofte dramatiske billeder viste 
Færøerne fra tiden før velfærdssamfundet.
 Det er imidlertid ikke kun hendes hjemstavn, 
der har Beinta av Reynis interesse. Også det moder-
ne livs store musikikoner, John Lennon, Eminem, 
Björk og især Kurt Cobain, tages under behandling i 
malerier, der viser bagsiden af stjernetilværelsen: en-
somheden, desperationen og, for Cobains vedkom-
mende, selvdestruktionen.
 Det hektiske og ukontrollable ved disse rockiko-
ners liv mødes med det hverdagsagtige i en ny serie 
malerier, spundet over over den græske Sisyfosmyte. 
Her ser man ganske almindelige objekter, biler, 
bondegårde, parcelhuse og legetøj i færd med at 
blive overrumplet af fraktallignende skyer af vild 
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Til eleverne
Velkommen.til.den.nye.version.af.
hæftet.»Ungdomsuddannelser.i.
Region.Sjælland«.
. Uddannelse.er.i.dag.mere.nød-
vendigt.end.nogensinde.før.for.at.få.
fodfæste.på.et.arbejdsmarked,.der.
hele.tiden.er.under.forandring..Nogle.
uddannelser.forsvinder,.nye.opstår,.
indhold.og.krav.ændres..Det.kan.
derfor.være.vanskeligt.at.skaffe.sig.
et.ordentligt.overblik.over.mulighe-
derne,.når.du.forlader.grundskolen.
efter.9..eller.10..klasse.
. Hensigten.med.dette.hæfte.er.at.
give.dig.oplysninger.og.at.skabe.et.
overblik.over.ungdomsuddannelser.i.
Region.Sjælland.
. Du.vil.finde.generel.information.
om.de.forskellige.ungdomsud-
dannelser,.derudover.vil.du.finde.
information.om.de.enkelte.uddannel-
sesinstitutioner.

Til forældrene
Stort.set.alle.elever.i.de.ældste.klas-
ser.i.folkeskolen,.på.private.skoler.og.
ungdoms-.og.efterskoler.i.området.
modtager.dette.hæfte..Hæftet.kan.
hentes.på.www.uurs.dk.
. Eleven,.forældrene,.skolen.og.
Ungdommens.Uddannelsesvejled-
ning.er.samarbejdspartnere,.når.det.
drejer.sig.om.valg.af.uddannelse..I.
dette.samarbejde.arbejdes.der.bl.a..
frem.mod.udarbejdelsen.af.elevernes.
uddannelsesplan.
. Skolen.og.Ungdommens.Uddan-
nelsesvejledning.indbyder.til.møder.
og.samtaler..Vejledningen.finder.
sted.på.basis.af.aktuel.viden.om.
ungdomsuddannelserne,.og.den.
tager.udgangspunkt.i.et.kendskab.til.
eleven.
. Forældrene.har.en.vigtig.opgave.
ved.uddannelsesvalget,.og.eleverne.
ønsker,.at.forældrene.medvirker..
Derfor.opfordres.forældrene.til.at.
orientere.sig.i.hæftet.som.baggrund.
for.samtalerne.

Ungdommens Uddannelsesvejledning
byder velkommen til ungdoms- 
udddannelser i Region Sjaelland
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Udgivet.af.Ungdommens.Uddannelsesvejledning,.centrene.i.Region.
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(redigering),.Bende.Andersen.(tovholder),.Annemarie.Hjorth,.Margrethe.
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Tryk:.Jannerup.offset.A/S..Oplag.22.000.

Kaerlighed
InternettetHjemmesko

Vinterdaekdrama
Solskin

Delikatesser

1.årStart.på.ungdoms-
uddannelse

Færdig.med.
grundskolen

2.år 3.år 4.år

Regionale 
uddannelsesmesser

Job og uddannelsesmesse 
i Ringsted  
30. sept. - 1. okt. 2009
Gratis.adgang.for.alle.unge.og.for-
ældre..Der.vil.være.udstillere.fra.såvel.
ungdomsuddannelser.som.forskel-
lige.firmaer.og.vidergående.uddan-
nelser..Nærmere.vil.fremkomme.i.
pressen.og.gennem.skolerne.

»Ud i fremtiden«
Den.16..og.17..september.2009.
afholdes.uddannelsesmessen.»Ud.
i.fremtiden«.i.Roskilde.Kongres.
Center,.Møllehusvej.15.4000.Ros-
kilde..Onsdag.fra.kl..9-15.og.18-21.og.
torsdag.fra.kl..9-15..
. Messen.vil.præsentere.undervis-
nings-,.vejlednings-.og.ungdomsud-
dannelsestilbud.inden.for.specialom-
rådet.

Arrangementer i Ungdommens
Uddannelsesvejledning

Hvem skal du vejledes af?

Erhvervsuddannelser . EUD

Videregående
uddannelser

Gymnasiale uddannelser

Andre uddannelser

Bil,.fly.og.andre.transportmidler
Bygge.og.anlæg
Bygnings-.og.brugerservice
Dyr,.planter.og.natur
Krop.og.stil
Mad.og.mennesker

Studentereksamen.·.STX
Højere.Handelseksamen.·.HHX
Højere.Teknisk.Eksamen.·.HTX

Kreative.uddannelser,.musikskoler,.militære.uddannelser,
maritime.uddannelser.m.m.

Højere.Forberedelseseksamen.·.HF

Medieproduktion
Merkantil
Produktion.og.udvikling
Strøm,.styring.og.it
Sundhed,.omsorg.og.pædagogik
Transport.og.logistik

1.år 2.år 3.år 4.år

Vejledning.i.forhold.til.gen-
nemførelse.af.og.skift.mel-
lem.ungdomsuddannelserne

Vejledning.i.for-
hold.til.videregå-
ede.uddannelser

Vejledning.i.overgangen.
mellem.grundskolen.og.start.
på.en.ungdomsuddannelse.
Hvis.du.ikke.er.kommet.
igang.med.eller.aldrig.har.
fuldført.en.ungdomsud-
dannelse.kan.du.kontakte.
Ungdommens Uddannel-
sesvejledning

Vejledere på
ungdomsuddannelserne

Studievalg
Sjaelland

Ungdommens
Uddannelses-
vejledning
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Lokale  
informationsmøder

UU roskilde
»Fokus på Uddannelse
og Job«
Den.25..november.2009.afholdes.
uddannelsesmessen.»Fokus.på.Ud-
dannelse.og.Job«.i.Roskilde.Kongres.
Center.–.Møllehusvej.15,.4000.Ros-
kilde..Messen.har.åbent.fra.kl..13–20.
Messen.vil.primært.præsentere.og.
orientere.om.uddannelsesmulighe-
der.inden.for.ungdomsuddannel-
sesområdet..Der.vil.desuden.være.
mulighed.for.at.orientere.sig.om.job.
og.om.videregående.uddannelser.i.
Roskilde.området.
. Messen.arrangeres.i.samarbejde.
med.Jobcenter.Roskilde..Messen.
er.både.for.elever.og.deres.forældre.
samt.for.uddannelses.–.og.jobsø-
gende.

»UddannelsesBazar«
Onsdag.den.13..januar.2010.kl..10.00-
14.00.afholdes.»UddannelsesBazar«.
på.Gimle,.Helligkorsvej.2,.4000.
Roskilde.
. Uddannelsesmessen.er.for.elever.
i.8..-.10.klasse.med.anden.etnisk.
baggrund.end.dansk.samt.for.disse.
elevers.forældre.

UUV Køge Bugt
Informationer.om.alle.ungdomsud-
dannelser.for.elever.i.9..og.10..klasse.
og.forældre..
Torsdag.d..19..november.2009,.kl..•.
17.00.-.19.30.på.Køge.Gymnasium.
Tirsdag.d..24..november.2009,.kl..•.
17.00.-.19.30.på.Greve.Gymnasium.

UU Lolland-Falster 
Hør.om.ungdomsuddannelser.på.
Lolland-Falster..Informationsaftener.
for.unge.og.deres.forældre.om.ud-

dannelses.muligheder.efter.grund-
skolen.
Stubbekøbing.02.11.09•.
Nakskov.03.11.09•.
Sakskøbing.09.11.09•.
Holeby.12.11.09•.
Maribo.16.11.09•.
Nykøbing.F.19.11.09•.
Alle.arrangementer.kl.:.19.00.-.21.00•.

UU Nordvestsjælland
Se.oplysninger.på.
www.uu-nordvest.dk

UU vestsjælland
Se.oplysninger.på.
www.uuvestsjaelland.dk

UU sjælland syd
Se.datoer.og.steder.på.
www.uuss.dk

Produktionsskoler.•.

Erhvervsgrundud-•.
dannelsen.·.EGU.

10..Klasse•.

G
rundskolen

Vejledningshæfte
Kunde: Ungdommens Uddan-
nelsesvejledning Region Sjælland
 
 

 Design, layout, illustrationsstil *
og grafisk tilrettelæggelse

 Forberedelse af filer til tryk *



Multidisciplinary Design Studio
Tobias & Hanne Scheel Mikkelsen
Tlf. 6165 1613 · info@whatwedo.dk

 Idé, design og layout*
 Levering af filer til tryk*

Plakater til 
kunstudstillinger
Kunde: Korsør Kunstforening

KONGEGAARDEN
3-21 APRIL

FERNISERING
FREDAG 3. APRIL KL. 16
VED BORGMESTER LIS TRIBLER

MY HEART
BELONGS TO...

Kongegaarden 
Center for kunst og Musik
Algade 25, 4220 Korsør 
tlf. 5837 7890

Fri entré – daglig kl. 11-16, 
onsdag kl. 11-20 

Udstillingen er støttet af 
Slagelse Kommune og Kultur-
region Midt- og Vestsjælland

John Würtz                   
Jane Morten
Kirsten Ernst                 
Jesper Neergaard           
Viggo Lynge Larsen
Søren Hansen                 
Nelly Gaskin                  
Jens Kantsø                    
Ole Sylvest Jacobsen
Anni Rose                  
Susanne Thea 

KONGEGAARDENS
SOMMER 

UDSTILLING
XII

2.- 27. JULI
2008

udstillingen støttes af Slagelse Kommune Kulturregion Midt og Vestsj.

Fernisering i Konge-
gaarden, Korsør 
onsdag 2. juli kl. 19

Åbning af udstillingen 
ved Borgmester Lis 
Tribler, Slagelse. 
Kunstnerne vil være 
tilstede.

Fri entré, 
Åbent dagligt 11-16, 
Onsdag 11-20

11 KUNSTNERE FRA 
VESTSJÆLLAND



Multidisciplinary Design Studio
Tobias & Hanne Scheel Mikkelsen
Tlf. 6165 1613 · info@whatwedo.dk

Kulturnatplakater
Designkonkurrence

 Idé og koncept*
 Skitsering og rentegning*

D
u kan købe KulturKit på S-togsstationer, m

useer og

biblioteker i København og på Frederiksberg, M
ovia

Kundecenter på R
ådhuspladsen og på kulturnatten.dk

KULTUR NATTEN
15. OKTOBER 2010 Du kan købe KulturKit på S-togsstationer, museer og biblioteker i 

København og på Frederiksberg, Movia Kundecenter på Rådhus-
pladsen og på www.kulturnatten.dk



Multidisciplinary Design Studio
Tobias & Hanne Scheel Mikkelsen
Tlf. 6165 1613 · info@whatwedo.dk

 Idé, design og layout*
 Levering af filer til tryk*

Plakater og foldere til 
vandreudstillinger
Kunde: Sammenslutningen af 
Danske Kunstforeninger

Susanne Eybl
Susanne Eybl er født i Salzburg i 1973 
og er færdiguddannet ved Akademie der 
Bildenden Künste i Wien 2007. I studieti-
den har hun været gæstestuderende ved 
Det Kongelige Danske Kunstakademi i 
København.
Derfor har Susanne Eybl haft tilknytning 
til København siden 2003. Hun er dog 
i februar 2009 flyttet fra Danmark og 
har bosat sig i Europas nye centrum for 
kunstnere – Berlin, for at møde ny in-
spiration. Flere udenlandske og danske 
kunstnere bor i Tysklands hovedstad, 
deriblandt den verdenskendte Olafur 
Eliasson.  
 
Susanne Eybls foretrukne teknik er 
tegning med pastelkridt og farveblyanter. 
Hun er en fantastisk dygtig og detalje-
orienteret tegner, som virkelig kan sit 
håndværk. I sine billeder beskæftiger 
hun sig blandt andet med børnenes syn 
på verdenen og samfundsfænomener 
i den vestlige verden. Fortiden blandes 
med drømmen og fremstilles på ironisk 
og overdreven vis. 
Susanne Eybl siger, at hun gerne vil 
forkæle beskueren og give en følelse af 
nysgerrighed og forundring. Situationer 
og stemninger i værkerne skal pirre iagt-
tagerens fantasi og sætte tanker, minder 
og følelser i gang. 

Tidligere udstillinger
· Stalke up North 2007
· Galleri Kirke Sonnerup i maj og i en  
østrigsk gruppeudstilling december 
2008

· Taastrup Kunstforening februar 2009
· Dansk Industri – Kunstforening marts 
2009

· Galleri Kirke Sonnerup i april 2010

Susanne Eybl fortæller om starten på sin 
karriere og sin arbejdsproces:
 »I perioden fra 2004 til 2006 var 
jeg gæstestuderende på Det Kongelige 
Danske Akademi i København. På et 
tidspunkt var jeg med mine medstude-
rende på en ekskursion til Sverige og 
Norge. Vi besøgte bla. en kunstner i 
Norge og her så jeg en frugtskål med en 
pære, som var så gammel, at man ikke 
ønskede at sætte tænderne i den. Men 
pærens skrumpede form fascinerede 
mig! Så jeg tog den med til København 
til mit litografiværksted. Her tegnede 
jeg den meget detaljeret på en sten for 
derefter at trykke den. 
 Min professor, Erik Steffensen blev 
meget begejstret for mit værk. Han 
mente, at selvom han ikke helt kunne 
genkende, at det var en pære, virkede bil-
ledet organisk og spændende. Derefter 
begyndte jeg at tegne andre former fra 
naturen – ingefærknolde, gulerødder, 
sten, jord og træ. Disse naturformer har 
jeg kombineret med fotos af børn og 
illustrationer fra en engelsk lærebog fra 
1960. Derved opstår absurde landskaber 
og mennesker, der på samme tid giver 
værket forskelligt udtryk, så collagen 
ved første øjekast ofte virker lystig men 
med undertone af f.eks. sorg, melankoli, 
fantasi og eventyr – dog samtidig med 
mulighed for egen fortolkning. 
 Når jeg starter på en tegning/collage 

begynder jeg med de elementer, som 
interesserer mig mest uden bestemte 
forestillinger om det videre forløb af bil-
ledet. For det meste kommer det til mig 
i løbet af processen og derved opstår 
temaet og motivet af sig selv. Det er det, 
som fascinerer mig ved naturformer - 
den formfrihed der ligger i struktur og 
mønster.
 Gennem kombinationen med - ofte 
stereotype - menneskeformer eller 
bygningsværker, opstår en mærkværdig 
verden og situation hos beskueren. 
Dette fremkalder en følelse af forundring 
og sætter tankerne i gang...«

Susanne bor nu i Berlin
»Jeg har nu boet i Berlin i et år, efter at 
have levet i København i 5 år.
 Byen vrimler med kunstnere og 
kunst, som er både inspirerende og 
tankevækkende.
I øjeblikket arbejder jeg med blyant/
farvetusch tegninger, der har min fødeby, 
Salzburg som tema. 
 Jeg er opvokset i denne smukke 
østrigske by – en by, som er karakterise-
ret af imponerende bygninger fra barok 
tiden, men selvfølgelig også af Mozart 
og hans musik.
 Salzburg ligner et dukkehus, alt er 
sødt og rent – der er ingen plads til snavs 
og kaos – ligesom folk, der er anderle-
des f.eks. hjemløse. De er alt andet end 
velkomne her i byen og må blive udenfor 
byen, så de ikke forstyrrer de mange 
turister, som kommer fra hele verden.
Jeg både elsker og hader Salzburg, som 
jeg forlod, da jeg var 19 år.«

Til højre: The parade, 2009 
Forsiden: Summer, 2008

Naturkunstnerne
Det er en glæde for Sammenslutningen 
af  Danske Kunstforeninger at kunne 
præsentere en gruppe kunstnere Danske 
kunstnere for natur og miljø med forkortel-
sesnavnet DANE, hvor hver enkelt i 
gruppen har en stor viden om naturen, 
flora og fauna, som giver kunstnerisk 
udtryk på papir gennem observatio-
ner i landskabet. Jeg fristes til at sige, 
at denne gruppe fører traditionen fra 
den navnkundige fynske maler Johan-
nes Larsen videre i ånden, som er i 
hele hans værk, og som det kommer til 
udtryk i bl.a. rejsen med sejlskibet 
Rylen, der resulterede i bogværket 
De Danskes øer. 
 Finn Mikkelsen, Formand SDK

Naturkunstnerne om sig selv:
»Vi er en gruppe kunstnere som deler 
glæden ved at tegne og male ude i land-
skaberne. I vores billeder kombinerer vi 
ofte en faglig naturhistorisk viden med 
det kunstneriske udtryk. Vi har desuden 
en fælles interesse for beskyttelse og 
formidling af  natur-områder og deres 
dyre- og planteliv.
 En gang eller to om året mødes 
medlemmer af  gruppen et sted i Dan-
mark. Vi tegner og maler og laver en 
efterfølgende udstilling. Siden 2001 er 
der desuden udgivet bøger, som viser 
et udvalg af  billederne og beskriver 
naturen i det område, vi har besøgt.«

Gruppen og de enkelte medlemmer har 
udstillet rundt omkring i Danmark såvel 
som i udlandet.

Thomas Nielsen
Født i 1972. Autodidakt. Uddannet 
biolog og naturvejleder. Har arbejdet 
med forvaltning og formidling af  natur 
og undervisning. Har altid nydt naturen 
ved at fiske, vandre og tegne. Akvarel 
og blyant er det foretrukne, når naturen 
skal skildres i det frie. Forfatter og kunst-
ner i det omfang økonomien og tiden 
tillader. Har skrevet og illustreret bogen 
Østeuropa til fods – Tallinn til Istanbul

Jens Overgaard Christensen
Født 1965. Autodidakt. Arbejder som 
maler og forfatter med naturen som 
motiv- og emnekreds. Har arbejdet 
på Tipperne og gennem mange år 
med naturen ved Nissum Fjord.  Har 
løbende billedudstillinger og gennem et 
par årtier illustreret mange forskellige 
publikationer og informationsmaterialer 
om natur. Har bl.a. helt eller delvist 
illustreret hen ved 40 bogtitler for især 
Gyldendal og Gads Forlag.

Carl Christian Tofte
Født 1969. Bosat i Skåne. Billedkunst-
ner, illustrator og rockmusiker. Ud-
dannet på Danmarks Designskole med 
afgang år 2000 fra institut for kom-
munikationsdesign. Om noget, er jeg 
fuglemaler. Blandt mine arbejder har 
nok illustrationerne til Politikens Store 
Fuglebog og til Rovfugle i Felten vundet 
størst udbredelse. Ligeledes vil besø-
gende på Dansk Ornitologisk Forenings 
Fugleværnsfonds reservater ofte møde 
informationsplancher og foldere med 
mine illustrationer. I de senere år har 

Lise Pflug
Uddannet fra Koninklijke Academie 
van Beeldene Kunsten, Den Haag, 
Holland.
Arbejder i dag som maler, tegner og de-
signer. Har bl.a. illustreret Verdennatur-
fondens kalender 2004, julemærker for 
bl.a. UNICEF, Kræftens bekæmpelse og 
Røde Kors.

Jens Bohr
Jeg er født i 1952 i Nordjylland, opvok-
set på Lolland, uddannet på Det Kgl. 
Danske Kunstakademi 1983-87 og har 
boet på Nordvestfyn siden 1987. Re-
præsenteret på Johannes Larsen Museet 
m.fl. Medlem af  bl.a. Corner og Den 
Fynske Forårsudstilling.
 Som billedkunstner arbejder jeg ef-
ter en start som billedvæver indimellem 
med keramik, men mest som grafiker 
og næsten udelukkende med træsnit.
 Jeg arbejder figurativt, mestendels 
forholdsvis naturalistisk, dog med for-
skellige forskydninger og sammenblan-
dinger af  andre billedelementer.
 Et gennemgående træk i mine bil-
leder er fugle. Ikke så ofte som hoved-
motiver, men næsten altid et eller andet 
sted. Ligesom fuglene jo er derude altid, 
et eller andet sted.

Jens Chr. Friis Nielsen
Født 1967 på Fyn. Autodidakt.
Har arbejdet på statens reservater og 
som optæller af  fugle på Tipperne i 
Ringkøbing fjord. Tegneinteressen har 
sneget sig ind hen ad vejen.

Preben Andersen
Født 1943, bor i Fredericia. Autodidakt.
Mine to store interesser, ornitologi og 
tegning/maling, hænger uløseligt sam-
men. De fuglerige områder jeg besøger 
i forskellige lande, giver nogle store 
oplevelser. Udover de akvareller, jeg får 
malet på rejserne, har jeg en del skitser 
med mig hjem, som jeg arbejder videre 
med hjemme. 

Trine Theut
Født 1954. Uddannet billedkunstlærer. 
Autodidakt tegner, maler og forfatter. 
Jeg bor ved Vadehavet syd for Ribe og 
mine foretrukne motiver er naturen og 
dens skabninger.... herunder mennesket!

 Illustrerer bøger og tidsskrifter samt 
arrangerer projekter og udsmyknings-
opgaver, alene eller sammen med børn 
og unge.
 Om vinteren har jeg skitseblokken 
og malerkassen med på opdagelse i bl.a. 
Nicaragua, Panama og Cuba

Det blev min lod
at iagttage
og registrere verden 
nogen skal jo gøre det

der er såmænd nok at se til

Angsten
bearbejdes bedst intellektuelt
Vreden
tredimensionelt
mens Glæden
får frit løb
i mine malerier

Sorgen ...
Sorgen ?
Ja, sorgen
gemmer jeg helst
til bedre tider

Niels Knudsen
Født 1954. Autodidakt. Bosiddende i 
Esbjerg med andet hjem på Mandø. 
Uddannet folkeskolelærer med nogle 
års virke i Upernavik, Grønland. I dag 
ansat på Fiskeri- og Søfartsmuseet i 
Esbjerg som udstillingstekniker.
 Jeg har, så længe jeg kan huske, altid 
tegnet og malet, og får derigennem en 
anden dimension af  naturoplevelser.

jeg været engageret i udarbejdelsen af  
bøger om sydamerikanske fugle, bl.a. 
om fuglelivet i det brasilianske højland. 
 At portrættere fugle er for mig en 
empirisk proces, med udgangspunkt i 
studier i felten. Dog har jeg bemærket, 
at det som jeg søger at afdække, i høj 
grad er mit eget indre billede af  fuglen. 
Jeg ønsker, at bringe dette i overens-
stemmelse med virkeligheden, men 
har erfaret, at det indre billede er en 
sandhed i sig selv.

Ole Runge
Født 1938. Autodidakt. Bor ved 
Bogense på Nordfyn.  Pensioneret lærer 
og naturvejleder. Medlem af  Fyns Gra-
fiske Værksted. Jeg har tegnet og malet, 
så længe jeg kan huske, og naturen 
har altid været min inspirationskilde. 
Tegning skærper iagttagelsesevnen og 
er min måde at lære naturen på - og så 
er naturtegningen ideel som formidling 
af  den personlige naturoplevelse. Jeg 
arbejder ofte derude med blyanten og 
akvarelfarverne. Senere omsætter jeg 
nogle af  skitserne til træsnit eller skulp-
turer i træ eller ler.

Peter Kristensen
Født i 1976. Autodidakt fugletegner 
og illustrator. Læreruddannet og bosat 
i Ranum. Er som feltornitolog meget 
interesseret i detaljerne både hvad 
angår fuglenes fjerdragt og det miljø, 
de befinder sig i. Har illustreret bøger, 
blade og videnskabelige tidsskrifter, men 
koncentrerer mig især om at skabe bil-
leder af  mine oplevelser og iagttagelser.

Øverst: Preben 
Andersen.
Nederst: Westhy 
Esbensen

Herover: Moskusokselkær af  Trine Theut.
Forside: Jens Gregersen
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