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Nr. 06          Uge 34                                 20. August 2019 

 

Skab muligheder gennem dit SE medlemskab 
 

Til alle Senior Erhverv medlemmer 
 

1. Åbent hus uge 39 

2. Resultater 2. kvartal 

3. Ændringer i bestyrelsen 

4. Seniorjob - lovgrundlaget 

5. 10 misforståelser om introverte medarbejdere 

6. Line Baun Danielsen - Lige rettigheder til os over 50! 

7. SE-DK kurser/aktiviteter august-september 

 

 

1. Åbent hus uge 39 

Ifm. Åbent hus i uge 39 bedes I snarest at oplyse til landskoordinator dato og tidspunkt for 

jeres åbent hus arrangement. 

Herefter vil landskoordinator sørge for omtale gennem Jobindex. 

 

2. Resultater 2. kvartal - 2019 

Hele året 1-2. kvartal 

2018 2019 

Antal A-medlemmer ved periodens udgang  1.889 1.761 

Antal A-medlemmer i arbejde ved periodens udgang    865    399 

Antal nye A-medlemmer ved periodens udgang  1.198    642 

Antal A-medlemmer gennemstrømmet over perioden 1.941 1.896 

Antal virksomhedsbesøg ved periodens udgang  5.128 3.408 

 

3. Ændringer i bestyrelsen 

Ved ændringer i bestyrelsens sammensætning sendes info til landskoordinator – 

landskoordinator oplyser herefter STAR om de nye bestyrelsesforhold. 

 

4. Seniorjob - lovgrundlaget 
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Ifm. ERFA møder har landskoordinator oplyst væsentlige forhold om seniorjob. Herunder 

om (ikke-)muligheder at være i seniorjob i et SE lokalnetværk. Dette jævnfør samtaler med 

STAR. 

Det et kommunens opgave og pligt at sørge for, at gældende lovgivning om at tilkende og 

placere en person i et seniorjob bliver overholdt. Lovgrundlaget (Bekendtgørelse af lov om 

seniorjob, nr. 1090 af 15. sep. 2015) er fulgt op med en dertil hørende Vejledning nr. 

10586 af 24. sept. 2015 – sidst nævnte findes her ved at klikke: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174449  

Læg mærke til teksten i kapitel 2 afsnit 4 om ”Kommunens ansættelsesområde”: 

”Ansættelse af seniorjob vil således ikke kunne ske i en selvejende institution og heller ikke 

i organisationer, foreninger e.l., hvis udgifter dækkes med mindst 50 pct. offentlige 

tilskud”. 

 

5. 10 misforståelser om introverte medarbejdere 

Om introverte (indadvendte) personer er der en del opfattelser: generte, lukkede og andre 

”klistermærker” påduttes denne gruppe mennesker. Linket her fører til en artikel om nogle 

typiske misforståelser om at være introvert: www.lederweb.dk/artikler/10-misforstaaelser-

om-introverte-medarbejdere  

 

6. Line Baun Danielsen - Lige rettigheder til os over 50! 

Line Baun Danielsen (tidligere kendt fra bl.a. TV2 Godmorgen Danmark) gjorde i et 

blogopslag opmærksom på nogle forhold, hun var begyndt at opleve i hendes 50+ liv. Det 

kom der en del omtale og skærmtid ud af. 

Se mere på hendes blog – klik linket: http://linebaundanielsen.dk/lige-rettigheder-til-os-

over-50/  

 

7. SE-DK kurser/aktiviteter august-september 

SE-DK kurser/aktiviteter understøtter dig i at være aktivt medlem = måden at komme 

tilbage til arbejdsmarked på. 

Uge 35 er planlagt afholdelse af MS 1-dags kurser. Og VS Struktur kurset afholdes 

ligeledes i uge 35. Tilmeldingsmateriale er sendt til lokalkontoret. 

2-dages VS kursus (Svendborg) afholdes i uge 37 – de to kurser VS Struktur og 2-dages 

VS kursus supplerer hinanden, og er altså ikke det samme indhold over 1- hhv. 2-dages 

kursus (se kursuskatalog). 

ERFA3 møderne er planlagt til afholdelse i uge 36. 

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

- Alt tilmelding til kurserne foregår via jeres lokale kursusansvarlige / kontor (og altid på 

fast tilmeldingsskema, som sendes til landskoordinator). 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174449
http://www.lederweb.dk/artikler/10-misforstaaelser-om-introverte-medarbejdere
http://www.lederweb.dk/artikler/10-misforstaaelser-om-introverte-medarbejdere
http://linebaundanielsen.dk/lige-rettigheder-til-os-over-50/
http://linebaundanielsen.dk/lige-rettigheder-til-os-over-50/
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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 

mailto:se-koordinator@mail.dk

