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SE – coronavirus bulletin (opfølgning på cv1 til 3) 
 

Til alle Senior Erhverv medlemmer 
 

1. Den generelle arbejdsmarkedssituation 

2. Virksomhedskontakt – anderledes end sædvanligt 

3. For medlemmer – set og læst 

4. Aktiviteter i SE lokalt 

5. Aktiviteter i SE-DK 

6. SE IT system – info 

7. Kontakt til STAR hhv. landskoordinator 

 

 

1. Den generelle arbejdsmarkedssituation 

Ifølge de nyeste tal fra Beskæftigelsesministeriet / STAR er over 28.000 50-plusser siden d. 

9/3 nytilmeldt ledigt – dvs. blevet ledigt – en stigning ift. for 3 uger siden på 6.000 

personer. 

Siden 9. marts har der været færre job at vælge imellem i forhold til de fem forudgående 

år. Fra 9. marts frem til 8. maj i år har der været slået 32.452 nye stillinger op. I samme 

periode sidste år var tallet på 43.242 nyopslåede stillinger (kilde Ritzau 9. maj: tal fra 

Beskæftigelsesministeriet). 

Antal ledige stillinger (pr. 12/5) på jobnet.dk er lidt over 17.300 og på jobindex ca. 

13.100.- det er en stigning på gns. 24% ift. 3 uger før! 

For ledige med dagpenge er det altid a-kassen som afgør rådighedsforholdet – så kontakt 

din a-kasse telefonisk eller hvis det er anvist via a-kassens portal. 

Og for ledige med kontanthjælp kontakt dit jobcenter telefonisk for spørgsmål om 

rådighedsforholdet mm. 

 

2. Virksomhedskontakt – anderledes end sædvanligt 

SE´s virksomhedskontakter foregår vha. flere metoder: besøg, telefonisk eller pr. mail. For 

tiden er besøgsmetoden dog ”midlertidigt ude-af-drift”.  
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Da flere arbejdsgivere stadigvæk har behov for arbejdskraft, giver det god mening at rette 

telefonisk henvendelse. Lige så vel som ved besøgsmetoden som kontaktform kræver også 

telefonmetode en god åbning: hav et script klar til at vejlede samtalen (åbningsord – hvem 

er SE – hvad skal samtalen opnå – lukkeord / aftalen). I SE-DK filbiblioteket ligger der 

under 2-dages kurser for virksomhedsbesøg (VS) nogle gode beskrivelser at tage 

udgangspunkt i. Også telefonisk kontakt bør planlægges: dvs. hvilke ”varerne haves på 

hylderne” (medlemmernes jobønsker og kompetencer) og at kunne anvende / demonstrere 

CV kataloget. 

 

3. For medlemmer – set og læst 

a. Sent sporskifte – 60-årige Torben fandt job gennem seniornetværk – og ja, det aktive 

medlemskab kan ”betale” sig: https://www.a4arbejdsliv.dk/artikel/torben-fandt-job-

gennem-seniornetvaerk  

b. Nu kan seniorer i folkepensionsalder få fradragsret for kontingent til a-kasse: 

https://www.a4arbejdsliv.dk/artikel/nu-faar-seniorer-fradragsret-for-kontingent-til-a-kasse  

 

4. Aktiviteter i SE lokalt 

Mødeaktivitet bør holdes på et minimum – retningslinjer overholdes. SE medlemmers alder 

er gennemsnitligt 60 år. Og dermed er flere af medlemmerne en del af risikogruppen. 

En minimumsåbningstid og –bemanding kan udgør en løsning for at opfylde jobsøgnings-

behov hos medlemmer, modtage nye medlemmer eller anden relevant aktivitet – se også 

pkt. 2 om virksomhedskontakt. 

Her gentages nogle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, og især den første 

anvisning er væsentligt for at holde smittetrykket under kontrol: 

 Vask dine hænder tit (og ordentligt), eller brug håndsprit 

 Mindst 1 meter distance – dvs. hold afstand og bed andre tage hensyn 

 Host eller nys i dit ærme 

 Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt 

 Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen / kontoret 

Kontakten til jobcentre bør vedligeholdes, også under den nuværende situation. Set i 

lyset af de mange flere 50-plus ledige og i en nær fremtid vil jobcentre igen åbne op for 

lediges sagsbehandling, er det en god idé at drøfte, hvad der i fællesskab kan gøres. Drøft 

mulige ideer internt inden henvendelse til jeres lokale kontaktperson i jobcentre. Eksempel-

vis har SE Trekanten og nogle andre netværk aftalt at roll-ups med SE omtale kan vises 

stationær frem i jobcentrets lokaler. 

Åbent hus uge 23 – hvorvidt og hvor meget ”foreningsdanmark” igen kan åbne op for 

”indendørs aktivitet” afgøres tidligst d. 8. juni. Forventningen er, at det vil ske i et eller 

andet omfang – det vurderes hvilke aktiviteter kan åbne op sundhedsmæssigt forsvarligt. 



Side 3 af 3 

 

Samtidigt kræver afholdelse af åbent hus arrangementer 3-4 ugers planlægningsforløb. 

Dermed ser det ud til at åbent hus i uge 23 IKKE er muligt at blive afholdt. Nyt ugeforslag 

meldes ud så snart åbning for indendørs aktiviteter frigives (med restriktioner) og antal 

tilladt forsamlede personer hæves fra det nuværende 10 personer. 

Se også de foregående Netværksnyt, især cv2 og cv3, for bemærkninger om planlægning 

af åbning af lokalkontoret. Husk: bestyrelsen er ansvarligt for drift, åbning af lokalkontoret, 

beskrive retningslinjer og overholdelse af dem. 

Information om jeres lokalnetværks åbningstider og andre relevante bemærkninger bør 

indtales på en telefonsvarer og fremgå af jeres forside af joomla internetsiden! Ligeledes 

bør mailsystemet være indstillet med mailsvar og mails bør besvares / videresendes 

løbende. 

 

5. Aktiviteter i SE-DK 

Aktiviteter og kurser i SE-DK berøres af den nuværende virusudbrud situation. Kurser og 

møder udsættes indtil videre eller aflyses helt: Ny og opdateret kursusplan er udsendt d. 

12. maj! 

Situationen vurderes løbende mht. opstart af gennemførelse af aktiviteter og nye 

ændringer hhv. udsættelser eller aflysninger kan komme på tale. 

 

6. SE IT system – info 

Det planlagte IT system får skridtvis tilføjet flere af de planlagte komponenter (bla. CV og 

bogføring). Testsystemet får uploadet data fra det nuværende system til afprøvning af 

funktionalitet, stabilitet og andre relevante testparametre. Efterhånden som testsystemet 

viser at være klar, vil første lokalnetværk få adgang til afprøvning af driften. Mere herom 

vil blive oplyst i de kommende uger. 

 

7. Kontakt til STAR og Landskoordinator 

Det meste af STAR´s personale er sendt hjem. STAR kan kontaktes via Tilskudsportalen og 

i mindre omfang via mail til Birgit Ottosen. 

Er der spørgsmål eller andet at bemærke, står landskoordinator til rådighed for råd, 

vejledning eller anden besvarelse via mobil eller mail. Det forventes at flere ”SE 

coronavirus bulletins” vil blive udsendt. 

 

Venlig hilsen  

Bert van Malkenhorst, 

se-koordinator@mail.dk  

Tlf. 3023 2929 


