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SE – Efter genåbningen => er du stadigvæk aktivt / et aktiv? 
 

Til alle Senior Erhverv medlemmer 
 

1. Genåbnet 

2. Virksomhedskontakt – anderledes end sædvanligt 

3. Åbent hus uge 32 

4. For medlemmer – set og læst 

5. Resultater 2. kvartal 

6. SE-DK midlertidige fællesbestyrelse – opgaver og høringsudkast 

7. SEDK kurser/aktiviteter august - september 

 

 

1. Genåbnet 

Så er Netværksnyt nr. 5 ”på gaden”. I den mellemliggende periode og i forbindelse med 

coronavirus-udbruddet udsendte landskoordinator 4 særlige coronavirus-bulletins – til 

almen orientering for medlemmer og de lokale netværk. Og nu er genåbning af de lokale 

netværk i fuldt gang – du kan orienter dig om åbningstider, planlagte aktiviteter og 

åbningsforholdene lokalt ved henvendelse til bestyrelsen hhv. lokalkontoret. 

Siden 9. marts har over 34.000 50 plussere meldt sig ledige; nogle er kommet i arbejde 

igen! Lige nu kan det konstateres, at der er i alt ca. 30.000 ledige 50 plussere og 

ledigheden kan formentligt stige yderligere de kommende måneder – før udbruddet var 

antal ledige 50 plussere ned på lidt over 20.000 – der er altså tale om en væsentlig 

stigning! 

På jobfronten fortsætter trenden med at flere ledige jobs opslås: jobnet ca. 20.600 og 

jobindex ca. 15.500 stillinger (hele landet). Det er jobs, som kan ansøges her og nu. 

Politikere har besluttet at forlænge den oprindelige 4 måneders dagpengeforbrug-stop med 

yderligere 2 måneder – brug forlængelsen aktivt til at søge job og/eller opdatere dine 

kvalifikationer og dit CV (- du har vel lagt din miniprofil og dit CV i SE´s CV database). 

Derudover er det politisk aftalt at gøre en særlig indsats for udvalgte ledige og 

opkvalificering gennem udvalgte uddannelser. Kontakt din a-kasse for yderligere 
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information – se meddelelsen via linket her: https://bm.dk/nyheder-

presse/pressemeddelelser/2020/06/bredt-politisk-flertal-haever-dagpengene-under-

uddannelse  

Ligeledes er det politisk aftalt, at 225 reglen for kontanthjælpsmodtagere er ude af kraft i 

yderligere et antal måneder – kontakt din sagsbehandler i jobcentret for information. 

 

2. Virksomhedskontakt – anderledes end sædvanligt 

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

For tiden kan besøgsmetoden dog være vanskelige at gennemføre. 

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 SEDK filbiblioteket ligger der 

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

udgangspunkt i. 

Også telefonisk kontakt bør planlægges: bl.a. viden om hvilke ”varer haves på hylderne” 

(medlemmernes jobønsker og kompetencer) og at kunne anvende / demonstrere CV 

kataloget. Derudover er det en god idé at have et manuskript parat til at gennemføre selve 

samtalen. 

 

3. Åbent hus uge 32 

Allerede uge 32 er der åbent hus uge – det afholdes for at opsamle ledige 50 plussere som 

kan og bør bruge SE´s muligheder for at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Husk at 

oplyse landskoordinator om jeres kommende åbent hus arrangement - og at annoncere 

åbent hus dagen og åbningstider på forsiden af jeres internetside. Herefter vil lands-

koordinator sørge for omtale gennem Jobindex. 

 

4. 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 

 

5. Resultater 2. kvartal 

Indberetning af resultater for måltallene i 2. kvartal modtages senest d. 7. juli af 

landskoordinator. 

 

6. SE-DK midlertidige fællesbestyrelse – opgaver og høringsudkast 
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Den midlertidige fællesbestyrelsen (mfb) har påbegyndt opgaven at skrive udkast af 

vedtægter til SE-DK fællesbestyrelsen og er nu så langt at følgende tidspunkter og frister 

kan oplyses: 

- Lokalnetværkene modtager vedtægtsudkast til høring = senest d. 20. juli 

- Frist for indsendelse af høringssvar til mfb = senest d. 10. august (kl. 12) 

- Vedtægtsudkast forventes send til STAR senest d. 21. august 

- Svar/godkendelse forventes fra STAR senest d. 15. september 

Når udkastet sendes i høringssvar til de lokale netværk, giver det mulighed for dig som 

medlem at blive engageret i høringen – hør mere herom hos lokalbestyrelsen inden 

høringen lokalt indledes. 

 

7. SEDK kurser/aktiviteter august - september 

Kursus- og aktivitetsudbuddet er for august og september ændret væsentligt. 

SEDK kurser/aktiviteter understøtter dig i at være aktivt medlem = en særdeles god måde 

at komme tilbage til arbejdsmarked på. 

Samtidigt gøres det muligt at indhente kursus-efterslæbet fra foråret: 

Åbent hus aktiviteter i uge 32. 

Intro kurser forventes gennemført uge 33 – tilmeldingsskema udsendes snarest. 

2-dages Virksomhedskursus i uge 34 = for at understøtte dine behov for at tale med 

arbejdsgivere og dine muligheder for kontakte virksomheder – tilmeldingsskema udsendes. 

Og så er årets vigtigste kursus planlagt at finde sted i uge 35: det er 2-dages 

Medlemsservice kursus i Svendborg, hvor bl.a. hvervning, modtagelse og aktivering af nye 

medlemmer står på programmet – tilmeldingsskema udsendes. 

De øvrige kurser (1-dags kurser) forventes planlagt ultimo juni – kursuskalender udsendes 

efterfølgende. 

Tilmeldingsmaterialer til kurserne er sendt / sendes til det lokale netværkskontor. 

- Alt tilmelding til kurser og aktiviteter foregår via jeres lokale kursusansvarlige / kontor 

(og altid på fast tilmeldingsskema, som sendes til landskoordinator fra kontoret). 

Læs mere om kursusindhold i SE´s kursusbeskrivelse, som haves på det lokale kontor og 

tag gerne en snak om kurserne med den lokale kursusansvarlige. 

 

Venlig hilsen  

Bert van Malkenhorst, 

se-koordinator@mail.dk  

Tlf. 3023 2929 

 


