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Hvordan sikrer vi,   
at de grønne fortsat  
bliver prioriteret?

Når 3F holder kongres i september, er det tiden, hvor vi skal diskutere vores 
 arbejde for at kunne gøre det bedre fremover.

Alle 3F-afdelinger, forbundets Grønne Gruppe og Offentlige Gruppe løser de 
konkrete faglige sager, som vores medlemmer kommer til 3F med. 

3F hjælper hvert år hundredvis af vores grønne medlemmer med at få millioner 
af kroner, som de på grund af arbejdsgivers fejl eller snyd ellers ikke ville have 
fået. Det er 3F’s faglige ”drifts”-opgaver – og det fungerer.

Men selv om vi i 3F synes, at vi gør det godt, så har vi indrettet os forskelligt for 
at varetage de grønne medlemmers interesser. 

Nogle lokale 3F afdelinger har grønne klubber for henholdsvis de offentlige eller 
privatansatte, nogle har selvstændige branchebestyrelser for både offentlige og 
private grønne medlemmer. Nogle afdelinger har 2-3 eller 4 af 3F’s grupper 
blandet i en klub – måske har fagforeningen lagt det hele under afdelings  be  styr -
elsen. Enkelte afdelinger har hele 1-3 fuldtidsfaglige til at servicere de offentlige 
og private grønne medlemmer. I andre afdelinger skal en fuldtidsansat faglig 
servicere 2-3 forskellige gruppers medlemmer. I nogle afdelinger er man aktive  
i landsklubberne. Nogle får sendt dette blad GRØNT ud til alle medlemmerne.  

Forskelligheden i 3F er også styrken. Vi organiserer os, som man lokalt vurderer, 
det er bedst for medlemmerne. Når der skal prioriteres, skal der jo tages hensyn 
til økonomien, og det er jo oftest afhængig af, hvor mange medlemmer der er.

3F’s grønne private og offentlige medlemmer er ofte den lille gruppe i de lokale 
fagforeninger. Hvordan sikrer vi, at de grønne fortsat bliver prioriteret? Vi skal 
også i fremtiden sikre, at sagerne bliver ført, og nye overenskomster bliver skrevet. 
Det sikrer vores medlemmer løn og arbejdsforhold som på det øvrige arbejds -
marked.

Ligger den bedste service i, at medlemmet har kort afstand til fagforenings-
kontoret – eller i at der er mindst en faglig sekretær med speciale i de grønne 
områder?   

Som medlem af 3F skal du gå til din fagforeningsformand, bestyrelse og 
 generalforsamling og diskutere med dem, hvad du og kollegaerne mener.
Det er en diskussion på 3F’s Kongres i september.

THOMAS MØLLER 
Redaktør

LEDER

Vi skal også i 
fremtiden sikre, 
at sagerne  
bliver ført...
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Projektet tager sit afsæt i en web-app, 
altså en digital løsning, der kan forsyne 
det store antal landbrugsarbejdere, der 
rejser rundt i Europa, med viden om em-
ner som løn, pension, feriebetaling, sund-
hed, sikkerhed og grundlæggende ar-
bejdstagerrettigheder.

3Fs uddannelseskonsulent, Karin Olsen, 
er ikke i tvivl om behovet for mere oplys-
ning og mener, at projektets web-app gør 
en stor forskel for udenlandsk arbejds-
kraft i hverdagen: ”Vores oplevelse er, at 
udenlandsk arbejdskraft ofte føler, at de 
lige er landet fra månen, når de får arbej-
de i Danmark. Og vi ved også, at det er 
enormt svært for dem at blive kloge på 
deres rettigheder. Det betyder ofte, at især 
landbrugsarbejdere havner i et arbejds-
mæssigt gråzoneområde uden de rettig-
heder, vi andre tager for givet. De ved 
ikke, hvad 3F er, de kan ikke et ord dansk 
og forstår grundlæggende ikke vores ar-
bejdsmarkedssystem. Her er web-appen 
så, der fungerer på tværs af landegræn-
ser, et meget konkret værktøj, hvor de 

nemt kan få svar på deres spørgsmål, på 
deres eget sprog og de kan også finde vej 
til hjælp hos os i 3F og hos andre fagfor-
eninger”.

Andelen af udlændinge blandt alle an-
satte i landbruget stiger og stiger. Alene 
fra 22 procent i 2008 til 33 procent i 
2015. Samlet set er udlændinges andel 
blandt beskæftigede i Danmark steget fra 
4 procent i 2004 til 10 procent i 2015. I 
starten af 1990’erne udgjorde gruppen 
kun et par procent af arbejdsstyrken. 

Udover udviklingen af web-appen, ”Agri-
worker”, så har projektet også initieret 

Hver tredje ansatte i landbruget er ud-
lænding. Særligt østeuropæere har fun-
det vej til de danske marker og gårde. I 
alt arbejder der mere end 120.000 øst-
europæere i Danmark. Det giver udfor-
dringer med social dumping, fordi stør-
stedelen af de udenlandske arbejdstagere 
ikke kender til det danske arbejdsmarked 
eller til danske løn- og arbejdsvilkår. På 
den måde bliver udlændinge et let bytte 
for misbrug og udhuling af rettigheder.

Det faktum har fået 3F i Danmark og til-
svarende arbejdstagerorganisationerne i 
Polen, Tyskland og Østrig til at gå sam-
men om et Erasmus-projekt, der på tværs 
af landegrænser skal styrke kampen mod 
social dumping på landenes grønne ar-
bejdspladser.

Web-appen ”Agriworker” 
skal styrke kampen mod social
dumping på grønne arbejdspladser

■   TEKST CAMILLA SCHWALBE · FOTO 3F

TV2 Fyn dækkede uddannelsesdagen den 1. juni. Her bliver Joanna Front, væksthusgartner i 

Odense, interviewet.

Udlændinge på det 
danske arbejdsmarked  

• Andelen af udlændinge blandt 
alle ansatte i landbruget stiger 
og stiger. Alene fra 22 procent  
i 2008 til 33 procent i 2015. 

• I alt arbejder der mere end 
120.000 østeuropæere i Dan-
mark.

• Samlet set er udlændinges an-
del blandt beskæftigede i Dan-
mark steget fra 4 procent i 
2004 til 10 procent i 2015.

• I starten af 1990’erne udgjorde 
gruppen kun et par procent af 
arbejdsstyrken. 

KILDE: 
https://ugebreveta4.s3.amazonaws.com/docs 
/0000004/sgn%20-%20muligheder%20
og%20udfordringer%20-%20web.pdf

Der er mange mennesker, 
der ikke kender reglerne, 
jeg håber, at jeg kan for-
tælle dem om dem.
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mere uddannelse af udenlandsk arbejds-
kraft på grønne arbejdspladser. Et eksem-
pel på dette er, at 1. juni 2019 slog 3F 
dørene op for ca. 80 medlemmer og kom-
 mende medlemmer af 3F til en undervis-
ningsdag i 3F Odense GOPS. De udenland-
 ske arbejdstagere havde rødder i mere 
end 10 forskellige lande, kom med hver 
deres sprog, kultur og arbejdserfaring, men 
var alle samlet om det samme formål; at 
blive klogere på det danske arbejdsmar-
ked og de grundlæggende arbejdstager-
rettigheder indenfor landbrug og gartneri.

Karin Olsen oplevede den dag også, i  
forbindelse med 3Fs uddannelse af ud-
enlandsk arbejdskraft, hvordan de uden-
landske arbejdstagere, bliver indigneret 
og solidariske, når de hører om, hvordan 
deres løn- og arbejdsvilkår burde være: 
”Vi uddannede en bulgarsk flok, der alle 
var ansat på det samme gartneri uden 
overenskomst. De fremviste deres løn-
sedler og viste, at de kun havde fået 100 
kroner i timen, til trods for, at lønnen i 
overenskomsten på området er højere. 
De fortalte også om, at de var blevet tru-
et med at blive fyret, hvis de deltog i 3Fs 
uddannelse, selvom det omhandlede de-
res fritid, en lørdag eftermiddag. De var 
meget vrede og indignerede over indirek-
te at bidrage til social dumping i Dan-
mark. Vi startede selvfølgelig en proces 
op med det konkrete gartneri og har for-
håbentligt snart en overenskomst på plads. 
På den måde er det meget tydeligt, at 
projektet er meningsfuldt i kampen mod 
social dumping på flere planer”.

En af deltagerne på dagen var Joanna 
Front, der er væksthusgartner i Odense 

 

Om Agriworker
• Det Erasmus+ strategiske partnerskab Sowing the 

Seeds for the Digital Agricultural Worker vil hjælpe 
ufaglærte landbrugsarbejdere med viden om ar-
bejdstagerrettigheder. For manglende viden betyder 
ofte ringere vilkår for udenlandske arbejdstagere.

• Projektet har udviklet en web-app, et læringsværk-
tøj, rettet mod smartphones, der forsyner uden-
landsk arbejdskraft med viden om grundlæggende 
arbejdstagerrettigheder.

• Web-appen findes på www.agriworker.eu.
• De fire projektpartnere, Danmark, Polen, Tyskland og Østrig.
• Sprogversioner: Dansk (på vej), polsk, rumænsk, engelsk, ukrainsk og tysk.
• Indeholder viden om løn- og arbejdsforhold, landeinformation, sundhed og 

sikkerhed og anviser, hvordan man kan få hjælp i de enkelte lande som uden-
landsk arbejdstager.

• Projektet har modtaget 236.325 euro i tilskud fra Erasmus+.

 

Karin Olsen, uddannelses-

konsulent på det grønne 

område i 3F.

for øjeblikket, men som samlet set har 
arbejdet i Danmark i mere end 9 år.  
Joanna Front arbejder heldigvis selv på 
overenskomst, så uddannelsesdagen 
handlede for hende mest om at kunne 
fortælle andre om deres rettigheder i 
Danmark: ”Det er meget vigtigt at have 
overenskomst. Jeg har venner og familie, 
der ikke har det på arbejdet, og de ken-
der ikke reglerne, og det bør de lære 
mere om. 

Der er mange mennesker, der ikke kender 
reglerne, jeg håber, at jeg kan fortælle 
dem om dem”, fortalte Joanna Front.
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Ligebehandlingsloven
”Ligebehandlingsloven forbyder forskels-
behandling af mænd og kvinder i forhold 
til ansættelsesvilkår. Den indeholder også 
regler om afskedigelse på grund af gravi-
ditet og barsel”.

Ifølge Niels Sørensen er det vigtigt at 
have blandt andet ligebehandlingsloven 
for øje, når man står i en situation, hvor 
man har en graviditet tæt på livet. 

Og det er lige netop ligebehandlingslo-
ven, som Niels Sørensen finder frem, da 
medlemmet henvender sig efter påsken i 
2019.

Herpå følger et månedlangt forløb, hvor 
medlemmet er med til mægling og pro-
cessen i forbindelse med forligstilbuddet.

D. 25. maj bliver der lavet en overførsel 
på 50.000 kr. til medlemmet i forbindelse 
med overtrædelse af ligebehandlingslov -
en og yderligere 30.000 kr. som godtgø-
relse for brud på EU’s arbejdstidsdirektiv. 

”En god tommelfingerregel i forhold til 
dette direktiv er, når vi kan se på lønsed-
del og ved gennemgang af arbejdstid –  
f.eks. nedskrevet i kalender eller lomme-
bog – at der er udbetalt eller arbejdet 
mere end 208 timer om måneden. Og i 
dette tilfælde var der arbejdet de timer 
igennem rigtigt mange måneder” poin-
terer Niels Sørensen
  
Det er arbejdsgivers pligt, at direktivet 
overholdes. Også selvom medarbejderne 
gerne vil arbejde mange timer, så er det 
stadig arbejdsgiveren, der skal have hånd 
i hanke med, at der ikke arbejdes mere 
end 48 timer i gennemsnit om ugen – her 
i løbet af en 12 måneders periode, da det 
er landbrug, der er tale om. Havde det 
f.eks. været en virksomhed indenfor byg-
geri, er beregningsperioden 4 måneder.  

Magasinet GRØNT har sat Niels Sørensen, faglig medarbejder hos  
3F Midtfjords, i stævne i forbindelse med to faglige sager af forskellige  
karakter, som de netop har afsluttet. 

Succeshistorier 
fra 3F Midtfjords

■   TEKST MATHIAS ROLSCHAU RASMUSSEN

 

Ligebehandlings  loven 
dækker områder  
så som:

• Arbejdsvilkår
• Ansættelse og afskedigelse
• Forfremmelse og uddan-

nelse
• Medlemskab af faglige  

organisationer mv. 

Ligebehandlingsloven forbyder  
forskelsbehandling
Niels Sørensen starter sin beretning d. 24. 
april 2019, hvor et medlem, der til dagligt 
arbejder som landbrugsmedarbejder, hen-
vender sig.

I tiden op til sin henvendelse har land-
brugsmedarbejderen arbejdet mange ti-
mer og i ugen op til påske helt op til 78 
timer. Niels fortæller, at landbrugsmedar-
bejderen derfor følte, at han havde gode 
kort på hånden, da han beder om en halv 
fridag for at kunne deltage ved en barne-
dåb.

Du kan bare blive væk
Landbrugsmedarbejderen bliver her mødt 
af beskeden: ”Du kan bare blive væk – du 
har lige haft fri i fire dage – du kan ikke 
bare blive ved med at have fri”.

Det centrale i historien er, at landbrugs-
medarbejderen noget tid forinden havde 
fået en dag fri til at tage med sin gravide 
kæreste til scanning. Desværre får de den 
sørgelige besked, at det lille hjerte i kære-
stens mave ikke længere slår. Derfor bliver 
parret indlagt på hospitalet i forbindelse 
med udredning af den ophørte graviditet. 
Parret er på hospitalet i sammenlagt tre 
dage inklusiv dagen, hvor de var til scan-
ning.

Det er de triste dage, som arbejdsgiveren 
kalder ’at have haft fri’ – hvorefter han 
afskediger medarbejderen, da han senere 
beder om en halv fridag.

Du kan bare blive væk – 
du har lige haft fri i fire 
dage – du kan ikke bare 
blive ved med at have fri.
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“Vi kan ikke bruge  
defekte medarbejdere”
Denne historie tager sit afsæt i en ukrainsk mand, der kommer til Danmark for 
at være praktikant på en minkfarm. Han starter sit forløb d. 1. januar 2019 og 
påbegynder dermed også sin prøveperiode inden for praktikantperioden.

Desværre sker der det for den nye lærling, at han kommer galt afsted udenfor 
arbejdstid, og sidst i februar begynder hans knæ at svulme så meget op, at han 
bliver sygemeldt i 14 dage af sin læge.

Da han kommer tilbage efter de 14 dage, har han stadig ondt. Efter et besøg 
hos lægen viser det sig, at hans menisk er så medtaget, at det er nødvendigt 
med en operation. Dette får praktikanten et brev om. Men da han hverken kan 
læse eller tale dansk eller engelsk, så søger han hjælp til at forstå brevet hos sin 
arbejdsgiver.

Her bliver han mødt med beskeden: ”Vi kan ikke bruge defekte medarbejdere”, 
og arbejdsgiveren tilbageholder derefter praktikantens løn for marts måned, 
som vi efterhånden har bevæget os ind i.

I maj måned henvender den ukrainske praktikant sig til 3F Aalborg, hvor han  
er medlem, men da virksomheden ligger i 3F Midtfjords afdelingsområde, over-
drager 3F Aalborg sagen til os, siger Niels Sørensen. Efter nogle ugers korre-
spondance via en bekendt af medlemmet, som hjælper med at oversætte nogle 
oplysninger, kontaktes arbejdsgiveren med et krav om løn for resten af praktik-
perioden. 

Da arbejdsgiveren ikke vender tilbage på 3F’s henvendelser, sender 3F Midtfjord 
sagen i forbundet, hvor næstformand for Den Grønne Gruppe, Morten Fischer- 
Nielsen, går ind i sagen og lykkes med at sætte et mæglingsmøde op med ar-
bejdsgiveren og arbejdsgiverforeningen GLS-A (Gartneri-,Land- og Skovbrugets 
Arbejdsgivere), hvor arbejdsgiveren er medlem. 

Forlig indgås til fordel for praktikanten
Niels Sørensen fortæller, at det lykkes via mæglingen at indgå et forlig, der 
blandt andet indeholder en overførsel på 25.000 kr. til den ukrainske praktikant 
for manglende løn, men ligeså vigtigt indgår man en aftale om, at han på papi-
ret fortsat er ansat perioden ud. Han skal dog i praksis ikke komme tilbage til 
virksomheden, da han efter sin knæoperation her i Danmark skal restituere og 
genoptræne sit knæ i Ukraine.
 
En central pointe, som denne sag har vist Niels Sørensen, er: ”I forhold til prak-
tikanter i fremtiden så bør vi kigge på deres sprogkundskaber. Sagen her viser, 
hvor vigtigt det er, at man kan et sprog, som gør det muligt at kommunikere. 
Først og fremmest med arbejdsgiver, men ligeså vigtigt med det øvrige samfund 
– f.eks. når man modtager et brev fra lægen med en indkaldelse. Det bliver vi 
nødt til at se på, hvordan vi kan komme omkring det i fremtiden”.

Dette bliver afslutningen på samtalen og historierne af Niels Sørensen fra 3F 
Midtfjord, hvor der er mange gode perspektiver og læring om, hvor vigtigt det 
er at være bekendt med sine rettigheder.

Medlemmet er nu ansat som maskinfø   -
rer i en entreprenørvirksomhed, hvor han 
trives og er glad, men som det er vigtigt 
for fag  lig medarbejder Niels Sørensen at 
pointere i forbindelse med denne sag: 
”Det er vigtigt at blive ved med at gøre 
alle opmærk  somme på deres rettigheder. 
Særligt i et tilfælde som dette. Vi er glade 
for at kunne hjælpe dette medlem et 
skridt videre efter den dårlige oplevelse” 
siger, Niels Sørensen.

Niels Sørensen, 3F Midtfjords.

 

I loven finder man 
blandt andet regler om:

• Direkte og indirekte for-
skelsbehandling

• Sexchikane og anden  
chikane i relation til køn

• Princippet om ligebehand-
ling af mænd og kvinder 

• Princippet om kønsmain-
streaming 

• Dispensation til at fravige 
loven 

• Sanktioner ved lovovertræ-
delse: godtgørelser, under-
kendelse af en retsstridig 
afskedigelse og bødestraf

• Bevisbedømmelse i lige-
stillingssager
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YDERLIGERE INFORMATION OG 
TILMELDING: 
Har du spørgsmål til for-
løbet og hvordan du søger 
SVU, så kontakt Chef -
konsulent Bettina Arndt  
på 7228 6178 eller mail 
bear@eaaa.dk 
Tilmelding sker via dette link:
www.eaaa.dk/ GLS-A-organisation

Vi du have flere kort på hånden?
Efter- og videreuddannelser er et kort på 
hånden, som man kan sætte i spil, hvis 
man ønsker at tilegne sig ny viden, når 
teknologi og udvikling stiller nye krav i 
forhold til kompetencer. 
Derfor er det også muligt i forbindelse 
med de fire kurser at få støtte til delta-
gergebyr og lønkompensation fra Kom-
petencefonden, hvilket gør forløbet næ-
sten omkostningsfrit. 
Hvis man har spørgsmål til Kompetence-
fonden, kan man kontakte konsulent, 
Lotte Julin Bock.

■   TEKST MATHIAS ROLSCHAU RASMUSSEN

Akademikurser – specielt  
udviklet til det grønne område
Den (nye) Grønne Konsulenttjeneste tilbyder dette efterår fire akademifag 
for medarbejdere ansat på overenskomst mellem 3F, HK og GLS-A.

DIGITAL MARKEDSFØRING

KORT OM KURSET:
For at opnå succes i arbejdet med det digi-
tale er det afgørende at vide, hvor der skal 
sættes ind for at optimere virksomhedens 
digitale tilstedeværelse. På dette forløb bli-
ver der lagt vægt på arbejdet med relevan-
te online kanaler, medier og værktøjer.

Forløbet ’Digital markedsføring’, er for dig 
og din virksomhed, der ønsker værktøjer til 
at: 

•  Implementere digitale markedsføringsak-
tiviteter og vurdere effekten af dem 

•  Vurdere potentialet for salg af virksomhe-
dens ydelser og produkter online 

•  Opstille mål og vurdere nøgleområder for 
virksomhedens digitale strategi 

•  Planlægge og udarbejde annonce- og 
reklamekampagner til digitale medier 

•  Vurdere potentialet for mobil og digital 
markedsføring og være med til at udvikle 
nye koncepter 

•  Identificere relevant jura og vurdere kon-
sekvenserne for virksomhedens digitale 
markedsføring.

DATOER 
1. dag: 17.09.2019 
2. dag: 18.09.2019 
3. dag: 07.10.2019 
4. dag: 08.10.2019 
5. dag: 21.10.2019 
6. dag: 22.10.2019 
Eksamen: 07.11.2019

ORGANISATION OG ARBEJDSPSYKOLOGI 

KORT OM KURSET:  
Her får du praktiske værktøjer til at arbejde 
med din virksomheds organisering, kultur, 
trivsel og motivation. 

•   Organisationsstruktur og organisations-
udvikling. Handler bl.a. om hvordan du 
sikrer at din organisations opbygning un-
derstøtter organisationens udvikling og 
effektivitet bedst muligt 

•   Styringsprocesser. Handler bl.a. om hvor-
dan organisationens styrings-processer 
understøtter medarbejdernes adfærd 
bedst muligt

•   Individ, grupper og teams handler bl.a. 
om hvordan lederen og teamet kan arbej-
de med teamets udvikling og opgaveløs-
ning 

•  Motivation, trivsel og arbejdsmiljø i  
arbejdslivet. Handler bl.a. om hvordan 
organisationen arbejder konkret med  

motivation, trivsel og arbejdsmiljø. Og 
hvordan organisationen kan håndtere  
individer/ gruppers forskellighed på det 
arbejdspsykologiske plan 

•  Kultur, værdier og normer. Handler bl.a. 
om hvordan organisations-kulturen påvir-
ker medarbejdernes handlinger og ad-
færd. Desuden om lederens muligheder 
for at påvirke organisationskulturen 

•  Forandringsprocesser. Handler bl.a. om 
hvordan du kan arbejde med foran-
dringsprocesser i organisationen.

DATOER
1. dag: 30.10.2019
2. dag: 31.10.2019
3. dag: 13.11.2019
4. dag: 14.11.2019
5. dag: 27.11.2019
6. dag: 28.11.2019
Eksamen: 16.12.2019

• Organisation og  
arbejdspsykologi

 
•  Digital markedsføring

• Projektledelse

• Produktionsstyring

Lotte Julin Bock
Konsulent for efter- 
og videreuddannelse, 
GLS-A
Telefon: 29428416 
Mail: ljb@gls-a.dk

Følg også med på:  
dengronnekonsulenttjeneste.dk

8  GRØNT



VIL DU
PÅ KURSUS?

Anlægsgartner kompe-

tencefonden giver dig

mulighed for at komme på

dét kursus, du brænder 

for, i arbejdstiden –
og med fuld løn.

2019

EFTERUDDANNELSE
ANLÆGSGARTNER OG GREENKEEPER
Tag på kursus i arbejdstiden med fuld løn!

87,5x129 Anlægsgartnerfonden.indd   1 08/01/2019   16.01

VIDEN DER 
VOKSER

MED JORDBRUGETS 
KOMPETENCEFOND 
SÅR DU FRØ TIL 
FREMTIDEN

Få støtte til efteruddannelse 
på overenskomstdækkede 
virksomheder inden for 
gartneri, land- og skov-
brug, maskinstationer og 
agroindustri. Læs mere 
på www.gls-a.dk

Få hjælp til kompetenceudvikling hos vores fælles 
uddannelseskonsulent Lotte Julin Bock på 8740 3412.

og høst frugterne
resten af dit
arbejdsliv

SÅ
STRAKS

DYRK DIG SELV I ARBEJDSTIDEN, 
OG TAG PÅ KURSUS MED LØN

87,5x129.indd   1 10/01/2019   09.18

PRODUKTIONSSTYRING

KORT OM KURSET:
Har du behov for og ønske om 
at udvikle din viden om pro-
duktionsstyring i et produkti-
onsgartneri?

Produktionsstyring  
– dataindsamling og modelop-
bygning
Planlægningsprocessen  
– herunder kulturvalg m.m.
Produktionsplan i Excel  
– hvad, hvor og hvornår det 
skal fremstilles 
Belastningsplan  
– hvornår og hvor længe et 
produktionssted er disponeret 
til bestemte operationer

Med Produktionsstyring får du 
kompetencer til at: 

•  Anvende værktøjer til styring 
og optimering af plantepro-
duktion 

•  Vurdere en produktionsplan 
•  Finde inspiration til at udar-

bejde eller forbedre egne 
planlægnings- og styringssy-
stemer.

DATOER OG STED
I alt 4 undervisningsdage,  
kl. 9.30-16.30, plus en dag 
med eksamen (30 min pr.  
deltager). Forløbet afholdes  
på Erhvervsakademi Aarhus  
på følgende dage:

1. dag 24.10.2019
2. dag 28.10.2019
3. dag 31.10.2019
4. dag 06.11.2019
Eksamen: 14.11.2019

PROJEKTLEDELSE

KORT OM KURSET:
Du får forståelse for de vigtig-
ste faser i et projekt: Opstart, 
planlægning, gennemførelse 
og evaluering. Du bliver bevidst 
om egne styrker og udviklings-
områder som projektdeltager.

• Værktøjer til at ”tage ejer-
skab” i forhold til at styre 
eller deltage i udvikling og/
eller implemente  ring af pro-
jekter fra start til slut 

•  Projektmodeller, herunder 
agile (adrætte/fleksible) pro-
jektformer 

•  Projektetablering og -mål. 
Værktøjer til at designe pro-
cesser og forløb – flowfor-
ståelse, rapportering, opfølg-
ning og kvalitetssikring 

•  Håndtering af gruppedyna-
mik og gruppeprocesser 

•  Planlægning, prioritering og 
proces 

•  Projektet som forandringsproces 

•  Fra projekt til dagligdag: 
Hvordan konverterer man 
projekt-opmærksomheden 
og den særlige energi i et 
nyt projekt ind i en travl dag-
ligdag, hvor det konkrete it 
projekt blot bliver endnu en 
opgave i den lange række? 

•  Konflikthåndtering og inter-
vention i forbindelse med 
implementering af projekter 

•  Praktisk træning i forbindel-
se med implementering og 
facilitering 

•  Vi arbejder med dit eget  
projekt som case.

DATOER
1. dag: 16.09.2019
2. dag: 17.09.2019
3. dag: 01.10.2019
4. dag: 10.10.2019
5. dag: 22.10.2019
6. dag: 23.10.2019
Eksamen: 12.11.2019
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■   TEKST MATHIAS ROLSCHAU RASMUSSEN

’Medlemmerne vil gerne have mere ind-
flydelse på deres arbejdstid, og derfor er 
vi nødt til at forbedre den ordning, der er 
i dag.’ Desuden at der er en meget stærk 
indikation på, at medlemmerne ønsker, at 
der bliver lagt flere midler over i fritvalgs-
opsparingen. Det er blandt andet noget af 
det, som vi kan bruge undersøgelsen til.

”Kan du løfte sløret for andet, som I vil 
fokusere på i forbindelse med OK20?”

Jo, vi er stadig i en proces, hvor vi blandt 
andet afventer overenskomstforslag fra 
afdelingerne. Og undersøgelsen i sig selv 
er ikke overenskomstkrav. Men jeg kan 
løfte sløret for, at vi kommer til at foku-
sere meget på, at vi skal have fjernet de 
urimelige lønloft, der er på de forskellige 
sociale områder, dvs. ved sygdom, barsel 
osv. I lighed med de øvrige store overens-
komstområder, som fx industrien og trans -
portområdet, ønsker vores medlemmer 
naturligvis også, at lønnen er den samme 
ved sygdom, som når de er på arbejde.

Udvalgte resultater fra medlems
undersøgelse hen mod OK20
” Vi tager undersøgelsen seriøst og bru-
ger den som et indblik og en vejledning  
i forhold til, hvad vores medlemmer og 
kollegaer prioriterer, blandt andet at det 
ikke handler om arbejdstidsnedsættelse, 
men om flere muligheder og fleksibilitet” 
slutter Flemming Grønsund interviewet 
med.

Op til sommerferien har det været muligt på  
tværs af brancher at pege på, hvilke prioriteter 
man ønsker fokus på hen mod OK20. 

forhold til medlemmernes behov. Derfor 
skal vi arbejde ekstra på, at selv samme 
medlemmer er klar over, at muligheden 
eksisterer, så de gør brug af den. Fx er 
det 62 % af anlægsgartnerne i undersøg -
elsen, som har tilkendegivet, at de ønsker 
mere indflydelse og medbestemmelse på 
arbejdstiden. Det er relativt mar  kant,” 
fortæller Flemming Grønsund.

”Hvilke perspektiver kan drages på bag-
grund af besvarelserne, der knytter sig til 
fritvalgsopsparingen?” 

”Undersøgelsen viser også, at medlem-
merne gerne vil have udbygget fritvalgs-
opsparingen eventuel med flere valgmu-
ligheder. Vores medlemmer er forskellige 
steder i deres arbejdsliv og har derfor be-
hov for at kunne vælge forskelligt. Fx kan 
man forestille sig, at børnefamilier har 
brug for mere frihed til ungerne, mens 
den ældre måske ønsker flere seniorfrida-
ge, og dem midt i arbejdslivet vil måske 
gerne kunne udbygge pensionsordningen 
endnu mere. Ved at udbygge fritvalgsord-
ningen punkterer vi også arbejdsgivernes 
mulighed for at modregne i lønstigningen.

”Nu har I en undersøgelse fra medlem-
merne. Hvordan bliver den inddraget i 
det videre forløb hen mod OK20-for-
handlingerne?”

”Det, der kommer til at ske med en un-
dersøgelse som denne, er, at den vil ind-
gå som supplement og inspiration til de 
overenskomstforslag, der kommer fra de 
forskellige afdelinger.

Undersøgelsen sender et signal om, hvil-
ken retning vi skal gå og giver os et ryg-
stød, når vi skal drøfte overenskomstfor-
slagene med vores arbejdsgivermodpart: 

OK20 – hvad ønsker medlemmer 
af Den Grønne Gruppe? 

Flemming Grønsund, forhandlingssekretær 

3F Den Grønne Gruppe.

Magasinet GRØNT har talt med forhand-
lingssekretær for Den Grønne Gruppe i 
3F, Flemming Grønsund, om den netop 
færdiggjorte medlemsundersøgelse. Det 
skal her nævnes, at der ikke er tale om en 
udtømmende undersøgelse, og at under-
søgelsen har til formål at give et indblik i 
prioriteterne hos medlemmer og kollega-
er på tværs af brancher. Vi bringer i dette 
nummer et lille udsnit af undersøgelsen.

”Hvad bidrager undersøgelsen med, og 
hvilke perspektiver kan I trække på i det 
fremadrettede arbejde hen mod OK20 –  
i dette tilfælde i forhold til arbejdstid?”

”Det, som jeg får ud af den her under søg-
 else, er, at – lige med undtagelse af dem, 
som arbejder indenfor boligselskaberne 
– så bakker medlemmerne i det store hele 
faktisk ikke op om kortere arbejdstid.

Til gengæld ønsker de mere tryghed – 
bedre sikkerhed i deres ansættelser – og 
derfor ligger fokus ikke i samme grad på 
at få kortere arbejdstid i det daglige, men 
på at sikre at de ansatte har beskæftigel-
se hele året. I forlængelse af det, så kan 
vi også se, at nok handler det ikke om kor -
tere arbejdstid – men der er et klart signal 
om, at indflydelse på lige netop arbejdsti-
den er højt prioriteret hos medlemmerne.

Det synes jeg er interessant, fordi vi fak-
tisk her bevæger os ind på et område, 
hvor der er muligheder allerede i dag med 
flextidsordningen. Flextidsordningen skal 
fastholdes og muligvis pudses af, dernæst 
skal vi sammen med arbejdsgiverne sikre, 
at flere benytter aftalen.

For anlægsgartnere har vi aftalt flextid, så 
det er interessant at vide ved de kommen -
de forhandlinger, at vi har ramt rigtigt i 
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MEJERI
Udvalgte resultater fra mejeribranchen

Afslutningsvist i dette indblik fra mejeri-
branchens undersøgelser fremhæves en 
række generelle kommentarer, som giver 
et billede på undersøgelsens helhed, og 
særligt hvad der rører sig og ønskes i 
branchen:

”Bedre tillæg for nat- og weekendarbej-
de” 
 
”Større sikkerhed ved tidlig afgang fra 
arbejdsmarkedet, f.eks. hvis det er på 
grund af nedslidning” 
 
”Mere opmærksomhed på problematik-
ken forbundet med barnets første syge-
dag, for folk der har natarbejde”
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Ønsker du større medbestemmelse på 
arbejdstidens placering, f.eks. flextid?

Fuld normalløn under hele syge-
perioden?

Ønsker du en kortere arbejdstid?

Hvad skal der gives adgang til? 

Skal der bruges flere lønmidler til frit-
valgsopsparingen? 
Fritvalgsopsparingen udgør i de fleste 
overenskomster 2% og giver mulighed 
for, at du som ansat kan bruge midlerne 
til pension, frihed til pasning af børn,  
seniorfridage eller løn”

I forlængelse heraf er der blevet svaret på, 
om der skal gives adgang til andre valgmu -
ligheder i forhold til fritvalgsopsparingen?

KOMMENTARER TIL ARBEJDSTID:
”Mindre weekendarbejde”  
”At arbejdsdagen er kortere om natten 
end om dagen”
”Nu er der alt for kort varsel på nye mø-
detider og eventuelle kommende vagter 
– ville være dejligt, hvis der var minimum 
seks ugers varsel.” Og i forlængelse af 
det, er der én, der skriver: ”Det ville være 
lækkert, hvis man kender sine fridage”
”Færre dage, flere timer og dermed nog-
le mere sammenhængende arbejdsdage”
”35 timers arbejdsuge” og ”34 timers 
arbejdsuge” samt ”evt. fire dages ar-
bejdsuge”
”Jeg arbejder 12-timers vagter og er stort 
set tilfreds med det system, vi har”

KOMMENTARER:
”At man vil kunne flytte opsparede fri-
dage til et andet kalenderår” 
”Fri med penge fra fritvalgsopsparingen”

MÆLK
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GARTNERISK ARBEJDE
Gartnerisk arbejde mellem 3F og boligselskabernes landsforening

KOMMENTARER:
”indsats mod opskruede arbejdstempo 
og fortsat fokus på social dumping”
”35 timers arbejdsuge”
”Højere lønstigninger, så vi følger andre 
faggrupper og ikke kun stiger 1-2 % pr. 
år”
”Fri med løn, hvis myndighederne varsler 
uvejr”
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Ønsker du større medbestemmelse på 
arbejdstidens placering, f.eks. flextid?

Skal der gives adgang til andre valg-
muligheder i forhold til fritvalgs-
opsparingen?

Fuld normalløn under hele syge-
perioden?

Ønsker du en kortere arbejdstid? (…) Skal der bruges flere lønmidler til frit-
valgsopsparingen? 
Fritvalgsopsparingen udgør i de fleste 
overenskomsterne 2% og giver mulighed 
for, at du som ansat kan bruge midlerne 
til pension, frihed til pasning af børn,  
seniorfridage eller løn”

ANDET:
Overordnet er der under ’andet’ bred 
enighed om fridage (i BL-overenskom-
sten), men også privat pensionsopsparing.

KOMMENTAR  
I FORHOLD TIL ARBEJDSTID:
”Lønforhandlinger skal sættes op (priori-
teres) for at få rimelige forhandlinger”
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ANLÆGSGARTNERE
Indendørsplantning, golfbaner og gartnerisk arbejde mellem 3F og DI

KOMMENTARER:
”Fokus på vintertjeneste: en klar forskel 
på en fyreseddel og en hjemsendelse i 
vinterperioden”
”Fokus på bedre og højere uddannelse”
”Rådighedstillæg ved snerydning samt 
udkaldstillæg”
”En sundhedsforsikring for alle”
”Barsel 6-8 uger før termin”
”højere løn til elever og lærlinge”
”Firmabeklædning/sko – kan der være et 
fast beløb, som man kan råde over til nyt 
tøj eller nye sko?”

”Afskaffelse af varslede arbejdsuger på 
40+ timer uden overtidsbetaling”

”Der bør sættes et loft over, hvor mange 
timer en lærling må arbejde. Mange lær-
linge har ikke en reel chance for at sige 
fra, derfor skal man fokusere på, hvordan 
man kan beskytte lærlinge/unge imod, at 
de slider sig selv op for tidligt – både 
mentalt og fysisk”
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Ønsker du større medbestemmelse på 
arbejdstidens placering, f.eks. flextid?

Skal der gives adgang til andre valg-
muligheder i forhold til fritvalgs-
opsparingen?

Fuld normalløn under hele syge-
perioden?

Ønsker du en kortere arbejdstid? Skal der bruges flere lønmidler til frit-
valgsopsparingen? 
Fritvalgsopsparingen udgør i de fleste 
overenskomsterne 2% og giver mulighed 
for, at du som ansat kan bruge midlerne 
til pension, frihed til pasning af børn,  
seniorfridage eller løn

KOMMENTARER:
”kurser til egen udvikling”, ”personlig 
opsparing” og ”timeflex”

UDVALGTE REPRÆSENTATIVE  
KOMMENTARER TIL ARBEJDSTID: 
”Slidte og ældre medarbejdere skal have 
lettere ved at få færre timer”
”Betalt pause”
”Seniordage med kompensation for løn-
tab”
”Der bør være et loft over, hvor mange 
gange og timer en arbejdsgiver kan læg-
ge overarbejde på den enkelte medarbej-
ders arbejdsuge/måned”
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Udvidelsen medførte en fordobling af an-
søgere i perioden fra maj til juni i år, hvor 
antallet steg fra 112 til 226. 

’En lærling er en lærling’
Problematikken i udvidelsen lå i, at færdi-
guddannede udenlandske landmænd i en 
alder op til 35 år, kunne blive ansat i det 
danske landbrug som lærlinge. 

Til Fagbladet 3F udtaler udlændinge- og 
integrationsminister Mattias Tesfaye: 
 
”Jeg er nervøs for, at de lempelser af reg-
lerne, som Inger Støjberg lavede, ville be-
tyde, at for eksempel færdigt uddannede 
fodermestre fra Ukraine kom til Danmark 
og lave fuldgyldigt arbejdet til en meget 
lav løn. Skal de til Danmark, skal det være 
til en normal løn – ellers vil der være tale 
om social dumping.”

Hvad er det, der rulles tilbage?
Helt konkret er der tale om fire lempelser 
fra maj måned, som nu rulles tilbage, så 
ordningen igen er, som den var før 1. juni 
2019

• For det første stilles der nu igen krav 
om sprogtest til de studerende.

• For det andet må de unge igen kun 
have en alder på op til 30 år – Inger 
Støjberg hævede grænsen til 35 år.

• Desuden må de unge fremover kun 
være her i 12 måneder – den tidligere 
minister hævede opholdet til 18 måne-
der.

• Og den fjerde tilbagerulning handler 
om, at der nu igen stilles krav om, at 
praktikopholdet i Danmark skal sup-
plere en uddannelse i hjemlandet. Der 
må altså ikke være tale om færdigud-
dannet arbejdskraft.

Tilbage i maj måned var formand for Den 
Grønne Gruppe, Peter K. Holm, næsten 
tabt for ord i forbindelse med udvidelsen.

At lempelserne bliver rullet tilbage, hilser 
Peter K. Holm velkommen, men under-
streger i samme ombæring, at det havde 
endnu bedre, hvis den nuværende mini-
ster var gået endnu længere end det: 
 
”Vi vil gerne have, at ministeren ser alvor-
ligt på hele praktikantordningen, så den 
ikke misbruges. Uddannelse spiller ofte 
for lille en rolle, og vi ved også, at unge 
praktikanter kommer herop på forfalske-
de papirer. De danske rekrutteringsbu-
reauer er for eksempel heller ikke certifi-
cerede. Dén del vil vi også gerne have 
mere kontrol med,” udtaler formanden til 
Fagbladet 3F.

Magasinet GRØNT vil følge udviklingen 
og dialogen mellem partnerne i forhold til 
praktikantordningen.

’Nej til social dumping’
I forrige nummer af GRØNT kunne man 
læse, hvordan daværende udlændinge- 
og integrationsminister, Inger Støjberg, 
tilbage i maj måned i år havde lavet en 
bekendtgørelse udenom Folketinget, der 
udvidede praktikantordningen. Udvidelsen 
gjorde det blandt andet muligt for landbru-
 get at importere og bruge billig udenlandsk 
arbejdskraft i højere grad end tidligere. 

Siden 80’erne har det været muligt for 
udenlandske studerende og elever fra de 
lande, der betegnes som 3. verdenslande, 
at komme til Danmark på udvekslings- el-
ler praktikophold indenfor gartneri og 
landbrug.

Lempelser for praktikant -
ordning trækkes tilbage
Udenom Folketinget ruller udlændinge- og  
integrationsminister Mattias Tesfaye en om-
stridt bekendtgørelse tilbage efter to måneder. 

■   TEKST MATHIAS ROLSCHAU RASMUSSEN

Skal de til Danmark, 
skal det være til en nor-
mal løn – ellers vil der 
være tale om social 
dumping.

Peter K. Holm, formand for Den Grønne Gruppe.

Mattias Tesfaye.

Inger Støjberg.
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Projektet arbejder målrettet med arbejds-
giverne, som i lange perioder har ansvaret 
for de unge under uddannelsen på for ek -
sempel væksthus-gartnerier, planteskoler 
og maskinstationer. Indsatsen handler b.la. 
om at geare virksomhederne til at være 
nærværende overfor de unge og sikre et 
trygt uddannelsesmiljø samt være ambas-
sadører for branchen. Målet er, at arbejds -
pladserne fastholder deres elever, og at 
eleverne, når de er udlærte, bliver i bran-
chen.

Gartneriet Pedersen A/S, Hørning, er en 
af de virksomheder, der deltager i projek-
tet, hvor i alt to gartnerier, en planteskole 
og tre maskinstationer, deltager. Herfra 
udtrykker Henning A. Pedersen, ejer af 
Gartneriet Pedersen A/S, kun varme ord 
om virksomhedens udvikling for at fast-
holde de unge: ”Vi har haft brug for at 
omstille os efter den nye generation af 
elever, som kommer med nogle andre 
forventninger end tidligere. Helt konkret 
er vi blevet bedre til at være nærværende 
og give vores elever mere opmærksomhed 

i hverdagen, fået klarere arbejdsgange og 
så er vi også blevet bedre til at strukturere 
uddannelsesforløbene med opfølgende 
samtaler og så videre”. Henning A. Peder -
sen, vil derfor også anbefale andre virk-
somheder at deltage i lignende projekter: 
”Det giver god mening, at virksomheder-
ne engagerer sig i at blive bedre til at fast -
holde deres elever. Vi ved, at frafald er et 
stort problem, og her har virksomhederne 
og den enkelte elev et ansvar sammen. 
Så det ville være godt, hvis flere virksom-
heder deltog”.  →

Fire ud af ti elever dropper ud af erhvervs-
uddannelserne, og kun hver anden gen-
nemfører inden for fem år. I det perspektiv, 
skal der store landevendinger til på lan-
dets erhvervsuddannelser, hvis ikke den 
nuværende prognose om manglen på 
70.000 faglærte i år 2025 ikke skal blive 
til virkelighed.

Så hvordan fastholder vi interessen for er -
hvervsuddannelserne blandt ungdommen? 
Og i særdeleshed på de grønne uddan-
nelser?

Den udfordring har arbejdsgiverforenin-
gen GLS-A og fagforeningen 3F forsøgt 
at løse ved at iværksætte et projekt i sam -
arbejde med Teknologisk Institut, der mun -
der ud i konkrete værktøjer til arbejdsgi-
vere inden for de grønne fag.
 
Projektet fokuserer på, hvordan virksom-
hederne i større udstrækning kan udvikles 
til at være gode lære- og arbejdspladser 
– både i forhold til det fysiske og psykiske 
arbejdsmiljø.

Vi skal TALE MERE  
med de grønne elever
■   TEKST CAMILLA SCHWALBE

Den her generation er 
nogle andre typer, end vi 
har set før. De virker mere 
skråsikre, end de egentlig 
er i virkeligheden.
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vores elever!
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En anden fra Gartneriet Pedersen A/S, som 
har været involveret med et lidt andet per-
 spektiv på eleverne, er Majken Kiel Søren-
sen, der er arbejdsmiljørepræsentant på 
gartneriet, og som også roser projektet: 
”Vi har fundet ud af, at vi skal være mere 
tydelige overfor vores elever, gøre dem 
mere trygge, og så har vi fundet ud af, at 
de har brug for langt mere konkret feed-
back, end de tidligere har fået. Vi prøver 
derfor nu at indarbejde det i hele virksom -
heden på alle niveauer ift. arbejdsmiljøet. 
Majken Kiel Sørensen fremhæver særligt 
forskellen mellem den nuværende gene-
ration af elever overfor de tidligere: ”Den 
her generation er nogle andre typer, end 

vi har set før. De virker mere skråsikre, end 
de egentlig er i virkeligheden. Det skal 
man lige lære at se og være opmærksom 
på. De er ældre, og derfor skal der arbej-
des med dem på en anden måde. De se-
neste mange elever, vi har haft, har alle 
været over 25 år, altså voksne mennesker. 
Det er det samme, vi har hørt fra de an-
dre virksomheder, der er med i projektet”.

Tre konkrete indsatsområder
Arbejdet med seks forskellige virksom-
heder inden for det grønne område har 
identificeret tre indsatsområder, der kan 
optimere elevernes praktikforløb og virk-
somhedens udbytte heraf:

Fakta

• Projektet er finansieret af 3F og 
GLS-As Kompetencefond

• Projektet vil finde ny veje til at  
skabe bedre elev- og arbejds-
pladser, som kan tiltrække og 
fastholde elever i erhvervsud-
dannelser og medarbejdere i 
ansættelsesforhold

• De deltagende virksomheder er:  
–  Egekærslund Maskinstation, 

Odense
 –  Varde Maskinstation
 –  Niemanns Maskinstation,  

Tureby (v/Køge)
 –  Aldershvile Planteskole,  

Gladsaxe
 –  Gartneriet Pedersen,  

Hørning (v/Skanderborg)
 –  Gartneriet Thoruplund,  

Fraugde (syd for Odense)

 
GLS-A og 3F arbejder blandt andet 
for at gøre unge opmærksomme på 
mulighederne inden for de grønne 
erhverv, f.eks. gennem projektet 
”WorkGreen” (www.workgreen.dk)

  
Tydelighed giver eleverne tryghed og er med til at skabe faste rammer. 
Fortæl, hvorfor opgaverne løses, hvorfor man bruger en bestemt meto-
de, hvorfor denne lille opgave er vigtig i den store sammenhæng osv.

 Klarhed omkring planer for dagen, ugen, måneden osv., så eleverne 
forstår årets gang på arbejdspladsen. Det kan være helt ned i detaljer 
som møde- og spisetider. Gør det klart, hvilke rettigheder der er gæl-
dende for elever og ansatte. Og tydeliggør hvilke pligter og forventninger, 
der er til eleven, som med fordel kan italesættes i starten og løbende 
gennem praktikforløbet med f.eks. formaliserede feedback-møder.

 Det er vigtigt, at der er udpeget en medarbejder med det formelle an-
svar for oplæringen under praktikken, som eleven kan gå til med alle 
slags spørgsmål. En person, der sørger for, at den nødvendige oplæring 
finder sted – både på det faglige plan med systematisk sidemandsop-
læring, instruktion og præsentation af nødvendige værktøjer og meto-
der, men også i forhold til kulturen og de mange uskrevne regler. Og det 
kunne være en idé at udarbejde en elev-/ medarbejderhåndbog samt at 
opsætte målepunkter, som I kan holde hinanden op på. Få gerne alig-
ned med skolen, hvad den forventer, at eleven kan efter endt praktikfor-
løb. Et større samarbejde mellem virksomhed og skole kan optimere de 
unges uddannelsesforløb og motivation og dermed fastholde eleverne.

Tydelighed

Formali  sering 

Oplæring  

http://www.workgreen.dk/

