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Ordrer bremser læring
Mange tror fejlagtigt, at en leder skal være god til at give medarbejderne 
ordrer. Det passer ikke! Den dygtige leder udstikker ikke ordrer til højre og 
venstre, men giver i stedet sine medarbejdere instruktioner.

Sundhed på arbejdspladsen
- mere og andet end gulerødder og kondisko. Som en del af BAR FOKAs (bran-
chearbejdsmiljørådet for Finans, Offenligt kontor og Administration) projekt om 
den sunde arbejdsplads, er der blevet udarbejdet fire dialogmøder om sundhed.

Mad med hjem er en gevist
Flere virksomheder har udvidet deres frokostordning med muligheden for, at de 
ansatte kan tage sund færdiglavet mad med hjem efter arbejde.



Sommeren er gået på hæld – år 2009 har for 
mange virksomheder været et hårdt år. Mange 
af os har set mange nye kollegaer komme de 
seneste par år og desværre måske også set 
dem gå igen i år 2009.

Vi oplevede selv en voldsom vækst i år 2008, 
men på portalsiden kan vi desværre ikke se os 
fri for krisen her i år 2009.

Positivt har år 2009 dog været året hvor vort 
e-rekrutteringssystem, OHRMS®, for alvor har 
fået vind i sejlene. 

Set i tidens lys er udviklingen med OHRMS® 
også meget naturligt. Mange er blevet færre 
medarbejdere om at lave nogenlunde samme 
opgaver eller måske endda flere opgaver end 
for et par år siden. Samtidig er ansøgermæng-
den nærmest eksploderet, hvis man bevæger 
sig ud i en rekruttering.

Med andre ord, kan realiteterne være flere 
ansøgere der måske forventer en professionel 
behandling, men samtidig også færre hænder 
eller mindre tid internt til at besvare og hånd-
tere dem. Da giver det for alvor god mening, 
at automatisere mest muligt og reducere den 
administrative byrde ved en rekruttering til et 
absolut minimum. 

Alternativerne til et system kan naturligvis 
være kreativ brug af sin ”outlook”, men uanset 
vil man ikke helt kunne se sig fri for mange 
manuelle processer.

Personligt er jeg glad for at have pensioneret 
min outlook i rekrutteringsprocessen til fordel 
for OHRMS®. Bedre overblik, mindre tids-
forbrug og ikke mindst støj ift. mine mange 
andre arbejdsopgaver. 

Af mere kreative alternativer til et system har 
vi også i år set virksomheder, som skriver i 
deres annoncer eller på deres hjemmeside, 
at ansøgerne kun hører noget, hvis de findes 
egnet til en samtale etc., men er det reelt et 
signal vi ønsker at sende til omverdenen?

Medarbejderne er ofte virksomhedens største 
aktiv og som alt andet i virksomheden er det 
enten under udvikling eller også er det under 
afvikling. 

Vi bruger normalt gerne resurser til at fortælle 
omverdenen om vore værdier. Vi bruger gerne 
tid på at implementere disse værdier, da vi 
ved betydning af medarbejdere som har en 
ægte interesse kontra blot at udføre et stykke 
arbejde. 

Det starter reelt fra første øjekast igennem 
hele rekrutteringsprocessen og gennemfø-
relsen af ansættelsen til selve velkomsten i 
virksomheden.

Hvis sælgerne er vore ambassadører til om-
verdenen ift. kunder, så er indkøbere det vel 
i forhold til leverandører og vi med rekrutte-
ringsprocessen må vel så være ambassadører 
ift. potentielle medarbejdere?

Både kunder og leverandører kan vel være 
potentielle medarbejdere og potentielle 
medarbejdere kan  vel sagtens blive kunder 
og leverandører, så med andre ord er det vel 
en cyklus, hvor vi altid bør stræbe efter at på-
virke tingene mest positivt for virksomhedens 
samlede bedste?   

Vi er afhængige af hinandens virkeligheds-
opfattelse både nu og i fremtiden – fordelen 
for os med rekrutteringen er, at de ”derude” i 
øjeblikket er meget mere lydhøre overfor vore 
budskaber end de var få år tilbage – måske vi 
bør overveje at udnytte denne lydhørhed til at 
præge positivt, i højere grad end at forholde 
os passive.
Som ved simpel annoncering er det ikke nok 
at ramme masserne, det er selve budskabet 
indhold og form, som bør være det vigtigste.

God læselyst med årets sidste HR-News!

Ricki Vejsmose 
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 4. Sundhed på arbejdspladsen
- Mere og andet end gulerødder og kondisko
Som en del af BAR FOKAs (branchearbejdsmil-
jørådet for Finans, Offenligt kontor og Admini-
stration) projekt om den sunde arbejdsplads, 
er der blevet udarbejdet fire dialogmøder om 
sundhed. 

 6. Ordrer bremser læring
Mange tror fejlagtigt, at en leder skal være 
god til at give medarbejderne ordrer. Det 
passer ikke - den dygtige leder udstikker ikke 
ordrer til højre og venstre, men giver i stedet 
sine medarbejdere instruktioner. 

 7. Hvordan kan du få større udbytte af dine 
MUS-samtaler med din leder
Anvendelsen af MUS-samtalen har efterhån-
den bredt sig til det ganske land og er bredt 
anerkendt som et stort plus for både virksom-
heden, forretningen, lederen og den enkelte 
medarbejder. 

10. Mad med hjem er en gevist for firmaet
Flere virksomheder har udvidet deres frokost-
ordning med muligheden for, at de ansatte 
kan tage sund færdiglavet mad med hjem 
efter arbejde.

11. Det er eleverne, der skaber fremtiden
Der er behov for en ekstraordinær indsats for 
at gøre opmærksom på, at vi ikke bare skærer 
ned på antallet af elever. Hvis man lader være 
med at uddanne elever, kan man jo regne ud, 
at der ikke være være nyuddannede medar-
bejdere til rådighed på arbejdsmarkedet.

13. Stort set uændret ledighed, men øget 
aktivering
Fra juli til august steg ledigheden med 700 
personer omregnet til fuld tid og korrigeret 
for sæsonudsving. Hermed nåede ledigheden 
i august op på 103.700 fuldtidspersoner.  
Trods stigning i ledigheden målt på antallet 
af fuldtidspersoner lå ledigheds-procenten 
for tredje måned i træk på 3,7 pct. af arbejds-
styrken.
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Som en del af BAR FOKAs (branchearbejds-
miljørådet for Finans, Offenligt kontor og 
Administration) projekt om den sunde 
arbejdsplads, er der blevet udarbejdet fire 
dialogmøder om sundhed. 

Temaerne for dialogmøderne bygger på 
BAR FOKAs grundantagelse, at sundhed på 
arbejdspladsen er mere og andet end kost, 
rygning, alkohol og motion; derfor lægges der 
i dialogmøderne fokus på balance i arbejds-
livet ved Camilla Kring, anerkendelse og og 
sundhed ved Charlotte Dahlsgaard, trivsel i 
liv og arbejde ved Mette Bjerre og integration 
af fysisk aktivitet i kontorarbejdet ved Martin 
Spang Olsen.

Dialog nytter det noget?
Dialogen i sig selv skaber selvfølgelig ikke 
mere sundhed, men hvis sundhed også hand-
ler om balance mellem arbejde og liv, er det 
vigtigt at arbejdspladsen har en fælles forstå-
else og accept af de induviduelle behov. Dia-
logmøderne er derfor en god måde at starte 
arbejdet med sundhed på arbejdspladsen.

Udover at der på dialogmødet skabes en god 
og konstruktiv dialog om sundhed, gives der 
også konkrete råd og vejledning i, hvorledes 
man skaber mere balance, anerkendelse, fysisk 
aktivitet eller trivlsel i det daglige arbejde 
og dermed også mere sundhed. Efter hvert 
dialogmøde udarbejder konsulenten hand-
lingsplaner for det videre arbejde, så virksom-
hederne har et godt udgangspunkt for det 
videre arbejde.

De fire dialogmøder er tidligere blevet afprø-
vet indenfor BAR FOKAs brancher. Evaluerin-
gerne har været meget positive, deltagerne 
udtaler bl.a. :

”Jeg fik ufattelig mange idéer - både hvordan jeg 
skal få balance ind i mit privat- og arbejdsliv; men 
også givet stof til mit videre arbejde som TR, stress-
vejleder og medlem af styregruppen om stress.”

Hvad er sundhed for dig?
 Sundhed handler både om fysisk, mentalt og 
socialt velvære. Ved at brede sundhedsbegre-
bet ud, så det omfatter andet og mere end 
sund kost og motion, får arbejdspladsen som 
helhed og den enkelte medarbejder mulighed 

for at fokusere på og prioritere det, der bety-
der mest for lige netop jeres sundhed.

Arbejdspladsen, medarbejdere og ledere får 
inspiration og redskaber til at arbejde helheds-
orienteret med sundhed på en måde, som 
giver energi, involverer alle og ikke gør brug af 
løftede pegefingre.

Dialogmødet kan munde ud i en handleplan 
for den enkelte og for arbejdspladsen, som 
træder i kraft dagen efter mødet. Det aftales i 
givet fald med oplægsholderen.

Mødeleder 
Mette Bjerre-Christensen, Trivselsinstituttet. 
Arbejder med det brede sundhedsbegreb 
igennem undervisning, coaching og supervi-
sion.

Varighed
3 timer

Form
Dialogmødet bliver afholdt på den enkelte 
arbejdsplads som en vekselvirkning mellem 
korte oplæg, dialog og øvelser. Der vil både 
være individuelle og gruppeopgaver.

Af Branchearbejdsmiljørådet

- mere og andet end gulerødder og kondisko
Sundhed på arbejdspladsen
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Er det arbejde, når det er sjovt?
Hvordan kan man skabe en innovativ arbejds-
kultur, hvor der er plads til medarbejdere med 
forskellige livsbalancer? På dette dialogmøde 
får deltagerne inspiration og værktøjer til at 
designe arbejdsrytmer og arbejdsrum, der 
understøtter en fleksibel arbejdskultur. En 
sådan kultur bygger på tillid, accept og respekt 
for forskellige familieformer, arbejdsformer og 
livsvalg.

Dialogmødet kan munde ud i en konkret 
handlingsplan, der bruges til at skabe en 
arbejdsplads i større balance.

Mødeleder
Camilla Kring, Frau K. Stifter af b-samfundet, 
ph.d i balancen mellem arbejdsliv og privatliv. 
www.frau-k.dk

Varighed
3 timer

Form
Dialogmødet vil bliver afholdt på den enkelte 
arbejdsplads som en vekselvirkning mellem 
korte oplæg, gruppearbejde og individuelle 
opgaver. 

Anerkendelse betaler sig
Der er en direkte sammenhæng mellem, hvor 

godt en medarbejdergruppe yder, og hvad de 
taler om. På dette dialogmøde slår vi den aner-
kendende tone an og ser på sammenhængen 
mellem anerkendelse, sunde arbejdsrelationer 
og produktivitet.

Mødet giver input til denne sammenhæng 
og værktøjer til at træne dét at give, mod-
tage og efterspørge anerkendelse. Fokus er 
på ressourcer, frem for problemer, og på de 
fælles visioner, der skal til for at skabe en sund 
arbejdsplads.

Mødeleder
Charlotte Dalsgaard, Harbohus. Forfatter og 
foredragsholder med speciale i den værdsæt-
tende samtale. www.harbohus.dk

Varighed
3 timer

Form
Dialogmødet baserer sig på reflektiv læring, 
hvor korte oplæg suppleres med, at viden 
afprøves i praksis. Der stilles såvel individuelle 
som gruppeopgaver. 

Kontoret i bevægelse
Vores krop er bygget til a bevæge sig, men de 
fleste kontormedarbejdere har meget stillesid-
dende arbejde foran computeren, i mødeloka-

ler osv. Der er stor sammenhæng mellem fysisk 
bevægelse, kreativitet og arbejdsglæde.

Dette dialogmøde kan være det første skridt 
til at få mere lystfyldt, kreativt og afstressende 
bevægelse ind på kontoret.  Eller det kan være 
en hjælp til at videreudvikle allerede eksiste-
rende tiltag for fysisk aktivitet. Her er noget at 
hente for alle – fra hende, der har mistet lysten 
til bevægelse til triatleten, der bruger det 
meste af sin fritid på at træne.
Mødet afsluttes med at udarbejde en hand-
lingsplan, både for den enkelte deltager og for 
arbejdspladsen.

Mødeleder
Martin Spang Olsen, MSO Productions. Instruk-
tør, forfatter og konsulent med en meget bred 
tilgang til bevægelse. www.msoproductions.
dk

Varighed
3 timer

Form
Dialogmødet veksler mellem korte teoretiske 
oplæg og øvelser. Der lægges stor vægt på 
aktiv deltagelse og dialog. ■

www.Job-Support.dk

Rekrutteringssystemet, OHRMS® har tidligere været forbeholdt annoncørerne hos Job-Support Danmark®, men nu er 
det en serviceydelse for alle virksomheder i Danmark.

”Virksomhederne står dagligt med udfordringer i forhold til håndtering af ansøgere til deres ledige stillinger; her har 
HRM systemer gennem de senere år vist sig at være et værdifuldt værktøj, men ofte også en bekostelig investering, 
hvilket desværre har fraholdt mange virksomheder fra at tage skridtet fuldt ud til en effektivisering af selve rekrut-
teringsprocessen”.

adm. direktør Ricki Vejsmose

 70 2 OHRMS (64767) 

Gør din arbejdsdag nemmere !

®

I 2009 fik alle danske virksomheder adgang til online
rekrutteringssystemet, OHRMS®

www.Job-Support.dk

For yderligere information ring:

®

Kvalitet · Service · Garanti

Danmark

www.Job-Support.dk



Mange tror fejlagtigt, at en leder skal være 
god til at give medarbejderne ordrer. Det 
passer ikke - den dygtige leder udstikker 
ikke ordrer til højre og venstre, men giver i 
stedet sine medarbejdere instruktioner.

Dit job som leder er at få tingene gjort, men 
samtidig at få andre til at gøre tingene. Når 
du giver ordrer, begrænser du medarbejderne 
til dit ekspertiseniveau, hvorimod - hvis du i 
stedet giver instruktioner - så lader du medar-
bejderne selv byde ind med de særlige evner, 
de har. 

Løsningerne, de kommer frem til, er muligvis 
ikke lige så gode som dine, men det er blot 
en indikation på, at du skal træne disciplinen 
mere og blive bedre til at lade medarbejderne 
komme med forslag. Omvendt kan det også 
være, at en løsning er bedre end din egen.  
 

Når det sker, har du både en medarbejder, som 
føler sig involveret og motiveret, og samtidig 
får det dig til at se smartere ud.

Ordrer virker ikke positivt
Når man udstikker ordrer, fortæller man no-
gen, at de skal gøre noget bestemt eksem-
pelvis: »Læg den rapport på mit skrivebord« 
eller »sæt Peter på den sene vagt«. Men når 
du giver en ordre, tillader du ikke den anden 
person at overveje, hvad der skal gøres og 
hvordan. Alt, hvad vedkommende kan gøre for 
at tilfredsstille dig, er at gøre præcis, som du 
har beordret.

Der er to grunde til, at ordrer ikke virker posi-
tivt. For det første tillader du ikke dine medar-
bejdere at tænke selv, for det andet lader du 
dem ikke lære noget nyt.
 

Klare instruktioner
I stedet for at give ordre og fortælle præcis, 
hvordan en medarbejder skal løse en opgave, 
giver den gode leder instruktioner. På den 
måde bliver det medarbejderen selv, som be-
slutter, hvad der er den bedste løsning. Medar-
bejderen investerer lidt af sig selv i løsningen.

I stedet for at sige: »Jeg vil gerne have dig til at 
gennemgå den seneste måneds data og vende 
tilbage til mig med resultaterne«, så vær mere 
præcis. Sig for eksempel: »Vil du være venlig at 
gennemgå den seneste måneds data. Mandag 
morgen forventer jeg dit forslag og et par 
alternativer til, hvordan vi skaber bedre salg.« 

Eller du kan sige: »På vores møde fredag vil jeg 
gerne have dig til at samle alle afdelingernes 
projekter til en masterplan. Jeg vil gerne have 
dig til at fortælle mig, hvor vi er belastet, og 
hvor vi har fri kapacitet. « 

Af På Jobbet 4/2009

Ordrer bremser læring
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Anvendelsen af MUS-samtalen har efter-
hånden bredt sig til det ganske land og er 
bredt anerkendt som et stort plus for både 
virksomheden, forretningen, lederen og 
den enkelte medarbejder.

”Det synes umiddelbart at give god mening
indenfor vidt forskellige brancher og organisa-
tioner at deltage i de årlige medarbejderudvik-
lingssamtaler. Disse er set med henblik på at 
fastholde kursen og de dygtige medarbejdere. 

Samt at have et fornuftigt afsæt for kompe-
tenceudvikling både fagligt og personligt i 
forhold til de forretningsmæssige mål og den 
fastlagte strategi. Det konstaterer Michael Juhl, 
som er ledelseskonsulent og cand. psych. hos 
Teknologisk Institut. Han har denne gang over-
taget ”Den Varme Stol” efter Marika Tingleff.

Ikke længere et spørgsmål om at tjene penge
”Og det er efterhånden overflødigt at nævne, 
at de fleste medarbejdere ikke blot går på 
arbejde for at tjene penge. Men også fordi, de 
har lyst til og behov for, at yde en indsats og 
bidrage aktivt til forretningen. Sådan at bytte-
forholdet mellem arbejdstager og arbejdsgiver 
ligeledes ender med oplevelsen af menings-
fuldhed, jobglæde og en fast forankret iden-
titet som dygtig ingeniør, sælger, administrativ
medarbejder, hjemmehjælper eller som pro-
jektkoordinator,” forklarer Michael Juhl videre.

Det er ligeledes bredt anerkendt, forstået og 
accepteret, at de fleste virksomheder og orga-
nisationer er organiseret i teams i dag.  

Grundidéen er, at supplere og hjælpe hinan-
den med et vist opgaveoverlap og dermed 
hindre, at sårbare funktioner går ned ved 
eventuelt sygdom og andet fravær. På den 
måde kan de enkelte teammedarbejdere gan-
ske vidtgående supplere hinanden ved fravær 
eller andre presserende opgaver.

TEAM-organisering
Men ledelseskonsulenten undrer sig over, at 
MUS-samtaleteknologien med den individu-
elle systematisk forberedte samtale mellem 
nærmeste leder og teammedarbejder endnu 
ikke er blevet afløst af eller i det mindste sup-
pleret med en TEAM-udviklings- eller gruppe-
udviklingssamtale (=GRUS-samtale). 
På den måde kan det sikres, at alle i teamet har 
et fælles perspektiv på den fremtidige strategi 
og den løbende kompetenceudvikling - både 
individuelt og i selve teamet.

Fra vertikal til mere horisontal kommunika-
tion og samspil
”MUS-samtalen er et glimrende strategisk 
udviklingsværktøj for både lederen og for 
medarbejderen. Og der hersker da også en 
almindelig opfattelse og etik omkring MUS-
samtalen, således at denne er fortrolig mellem 
lederen og medarbejderen. Men hvordan 
hænger MUS-samtaleværktøjet sammen med 
den udbredte organisering i teams? Umid-
delbart hænger det ikke så godt sammen!” 
konstaterer Michael Juhl.

For når en virksomhed vælger teamorganise-
ring som organisationsprincip, er det forment-
lig for at sikre sig mere tværgående samspil og 
samarbejde blandt teamets medlemmer. For 
dermed mere effektivt at nå de fastsatte mål. 
Grundidéen er, at supplere delvist og hjælpe 
hinanden og ikke mindst hindre at sårbare 
funktioner lider skade ved eventuel sygdom. 
På denne måde bliver kommunikationen og 
samarbejdet i højere grad horisontal og i min-
dre grad vertikal. 

Hermed opnår kollegerne og samarbejds-
partnerne også et klarere billede af, hvad der 
fungerer godt og eventuelt mindre godt. 

Samtidig er ledernes roller og opgaver helt an-
derledes. Lederne skal i højere grad koordinere 
præmisserne for arbejdets udførelse og sikre 
retning og klare pejlemærker. 

Dygtige og ansvarstagende team-medarbej-
dere bliver i denne forstand til en vis grad 
”medledende” i forretningen.

GRUS-samtalen ligger snublende nær
”Men hvordan kan det så være, at den almin-
delige organisering i teams, herunder særlige 
projektteams, ikke følges op af dertil mat-
chende GRUS- eller TEAMudviklingssamtaler?, 
spørger Michael Juhl.

Onde tunger hvisker, at det naturligvis er over-
ordentligt vanskeligt for en leder, at styre så 
meget og så mange komplicerede forhold

Af På Jobbet 3/2008

Hvordan kan du få større udbytte af dine MUS-samtaler med din leder
- og dermed øge den faglige kompetanceudvikling i teamet i øvrigt ?

Stil krav til din leder om også at indføre GRUS-samtaler



Michael Juhl, ledelseskonsulent og cand. psych. 
hos Teknologisk Institut: 
”Man kan med stor fordel supplere en MUS-samtale 
med en GRUSsamtale for en afdeling eller for en 
gruppe af medarbejdere, der arbejder tæt sammen. 
Formålet med GRUS-samtalen kan blandt andet være 
at sætte fokus på gruppens generelle behov for ud-
vikling og metoder til at fremme et godt læringsmiljø 
på arbejdspladsen. Samtidig er det en god lejlighed til
at reflektere over, hvad der fungerer godt, og hvor der 
kan være behov for af forbedringer.”

Michael Juhl, ledelseskonsulent og cand. psych. 
hos Teknologisk Institut: 
Michael har lang og bred erfaring inden for ledelsesud-
vikling og har stillinger bag sig som personalechef og 
-direktør samt som HR-konsulent. Han er certificeret i 
flere tests, og her møder du konsulenten, der ved, hvad 
han snakker om, når det fx gælder ledelse. Michael er 
meget optaget af, at deltagerne forstår budskabet og 
ved, hvad de skal tage stilling til, når de kommer hjem.”

samtidigt. Samtidig kritiseres mange ledere 
for, at de har svært ved at udrulle det person-
lige lederskab. Ofte fordi de blev udnævnt som 
ledere på baggrund af et godt klaret specia-
listjob. Og når lederen nu skal gøre noget helt 
andet, end da denne var en dygtig fagmand 
og specialist, ja så er vedkommende for alvor
kommet fra asken til ilden…

Hvad kan du som medarbejder få mere ud af 
at være med til at få indført GRUS-samtaler?
Hvad enten GRUS-samtalen suppleres af en 
individuel MUS-samtale eller omvendt, kan 
formålet med en GRUS-samtale ud fra de hidti-
dige gode erfaringer være følgende:

• At bidrage til aktivt at fastholde og udvikle/
uddanne det samlede team/ gruppe i forhold 
til:  Viden, færdigheder, holdninger og værdier.

• At alle bidrager aktivt til at skabe større job-
glæde, stolthed og trivsel i jobbet.

• At sikre mere effektiv udnyttelse af de men-
neskelige, faglige og teknologiske ressourcer.

• At udvikle nye arbejdsmetoder og samar-
bejdsformer, herunder en bedre arbejdstilret-
telæggelse.

• At bidrage til at styrke kontakten mellem 
gruppen/teamet og lederen.

• At bidrage aktivt til at styrke den interne 
kommunikation og forebygge eventuelle 
tendenser til sladder og bagtalelse.

• At bidrage til at sikre det gode arbejdsliv 
– midt i orkanens øje og i det forretningsmæs-
sige perspektiv.

GRUS-samtalens temaer?
Der er i GRUS-samtalen typisk fokus på 
arbejdsopgaverne, både de sjove og de mere 
trælse, i et anerkendende perspektiv. Således 
kan de sjove/ udfordrende opgaver fremmes 
og de mere trælse eventuelt kan løses anderle-
des,” fortæller Michael Juhl videre.

Dernæst er det oplagt at analysere samarbej- 
det i teamet på tværs og se på, om de forskel-
lige medarbejderes ressourcer anvendes for- 
nuftigt og hensigtsmæssigt i en fælles dialog-
proces. Og her er det vigtigt og oplagt i fælles 
dialog, at finde frem til forbedrende forslag 
med hvem, der gør hvad og hvornår og med 
fastlagte evalueringsterminer.

GRUS-samtalen som lederens særlige udfor-
dring
I en GRUS-samtale er det helt oplagt herefter, 
at have en positiv dialog om, hvad lederen kan 
gøre mere af, mindre, eventuelt nyt af, for at 
understøtte teamets indsats, samarbejde og 
resultater. Erfaringen siger, at det er en god idé
at opstille en eksempelliste, som kunne 
indeholde følgende aspekter, for eksempel: 
informere, vejlede, undervise, træne, sparre, 
coache, støtte, motivere, kontrollere, vurdere, 
give feedback, stille krav, formulere mål.

Min opfordring er:
”Vær med til sammen med dine kolleger at 
stille krav til din leder og virksomhed om 
indførelse af GRUS-samtalen. I kan kun risikere, 
at det bliver bedre og sjovere at gå på arbejde. 
Og I får garanteret en endnu bedre leder og 
gode kolleger ud af det,” afslutter ledelseskon-
sulenten fra Teknologisk Institut. ■
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Flere virksomheder har udvidet deres 
frokostordning med muligheden for, at 
de ansatte kan tage sund færdiglavet 
mad med hjem efter arbejde.

I stadig flere familier er dagens varme ret lavet 
i kantinen på fars eller mors arbejde. Mindst 50 
kantiner rundt omkring på landets arbejds-
pladser tilbyder de ansatte at købe aftensmad 
med hjem, og antallet af udbydere stiger 
hastigt.

Og der er fordele ved kantine take away både 
for de ansatte og arbejdspladsen. Medarbej-
derne får mere tid til andre ting, fordi de ikke 
skal købe ind og lave mad. Kantine take away 
kan gøre arbejdspladsen endnu mere attraktiv, 
samtidig med at medarbejderne bliver sun-
dere, da det er et godt alternativ til fast-food.

Udvidelse af frokostordningen
Denne udvikling med kantine take away, kan 
være en gevinst for både ansatte og virk-
somheder, viser foreløbige beregninger af de 
økonomiske fordele ved konceptet. Det er 
seniorforsker ved Fødevareøkonomisk Institut, 
Jørgen Dejgaard Jensen der har undersøgt, 
hvad det betyder for medarbejdernes effek-
tivitet og sygefravær, når de køber et færdigt 
måltid med hjem.

Da kantine take away er et nyt fænomen
har han været på jagt efter sammenlignelige 
situationer, så han kan stille et regnestykke op. 
Han har forsøgt at finde ud af, hvad det for
eksempel betyder for medarbejderens måde 
at tilrettelægge sit arbejde på, når han eller 
hun køber et måltid med hjem.

Mindre stressede og mere sunde ansatte
Hvis medarbejderen ikke skal nå ud at købe 
ind, er det måske ikke så vigtigt at komme af 
sted præcis klokken fire - og det gør vedkom-
mende mere fleksibel. Det kan betyde, at han 
eller hun tør give sig i kast med en ny opgave, 
selv om der kun er et kvarter til fyraften, kon-
kluderer forskeren.

Ligeledes tager han i betragtning at et sundt 
og veltilberedt aftensmåltid også kan betyde, 
at medarbejderen bliver både mindre stresset 
og får flere gode næringsstoffer, for eksempel i 
frugt og grønt. 

Af På Jobbet 1/2009

Mad med hjem er en gevinst for virksomhederne

Kræftens Bekæmpelse leder det tre årige 
forsknings- og udviklingsprojekt ‘Kantine Take 
Away’, som det Strategiske Forskningsråd støt-
ter med fem millioner kroner fordelt på tre år. 

Projektet skal undersøge betydningen af 
kantine take away, samtidig med at det skal 
tilbyde virksomheder og kantiner hjælp til at 
etablere sunde kantine take away ordninger. 
Endelig skal projektet udbrede kendskabet til 
kantine take away.

Der er mere at læse om projektet på
www.kantinetakeaway.dk

HR-News leveret af Job-Support Danmark A/S
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”Der er et behov for en ekstraordinær 
indsats for at gøre opmærksom på, at vi 
ikke bare skærer ned på antallet af ele-
ver, men fastholder den elevtilgang, som 
vi har haft i de senere år,” siger Dansk 
Erhvervs formand, Poul-Erik Pedersen.

Sådan lyder det i et af de interview, der netop 
er blevet frigivet på YouTube, i forbindelse 
med elevkampagnen på www.elevpakken.dk.

Kampagnen, der er blevet til i samarbejde 
mellem Dansk Erhverv og HK, fokuserer først 
og fremmest på, hvorfor det er så vigtigt, at 
virksomhederne bliver ved med at ansætte 
elever, også selvom krisen kradser:

”Der er et behov for en ekstraordinær indsats 
for at gøre opmærksom på, at vi ikke bare 
skærer ned på antallet af elever, men fasthol- 
der den elevtilgang, som vi har haft i de senere 
år,” siger Poul-Erik Pedersen, METRO,  og for-
mand for Dansk Erhverv.

Det går ud over virksomhedernes indtjening 
og udvikling
Bjarne Nielsen, næstformand i HK/Privat, 
understreger, hvorfor det er så nødvendigt for 
virksomhederne at få adgang til fremtidens 
arbejdskraft:

”Hvis man lader være med at uddanne elever, 
kan man jo regne ud, at der ikke vil være 
nyuddannede medarbejdere til rådighed på 
arbejdsmarkedet, og det går jo ud over 

virksomhedernes indtjening og mulighed for 
at udvikle sig.

Unge er engagerede
Flemming Østergård, Parken Sport og Enter-
tainment, synes, at mange unge mennesker i 
dag er engagerede i deres job, og er man flittig 
og ærlig, så er man allerede langt i Flemming 
Østergaards bog:

”Der er mange mennesker, der tror, at det vig-
tigste i en virksomhed er produktet. Produktet 
er vigtigt, men det allervigtigste er mennesker. 
Hvis du ikke har de rigtige mennesker, kan du 
have verdens bedste produkt. Det hjælper ikke 
meget.” ■

Af Dansk Erhverv

Det er eleverne, der skaber fremtiden

Ingen anden udbyder kan tilbyde sine

 kunder så mange serviceydelser
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Stort set uændret ledighed, men øget aktivering
Fra juli til august steg ledigheden med 
700 personer omregnet til fuld tid og kor-
rige-ret for sæsonudsving. Hermed nåede 
ledigheden i august op på 103.700 fuldtids-
per-soner. Trods stigning i ledigheden målt 
på antallet af fuldtidspersoner lå ledigheds-
procenten for tredje måned i træk på 3,7 
pct. af arbejdsstyrken.

Øget aktivering i statsligt jobcenterregi
Den stort set uændrede ledighed bør bl.a. ses i 
sammenhæng med den øgede aktive-ring. Fra 
juli til august er aktiveringen i statsligt jobcen-
terregi steget med 900 perso-ner omregnet til 
fuld tid og korrigeret for sæsonudsving, mens 
den siden maj er steget med 3.600 personer, 
svarende til en stigning på 22 pct. Den øgede 

aktivering i stats-ligt jobcenterregi kan skyldes, 
at flere fuldtidspersoner overgår fra dagpen-
geledighed til aktivering, når varigheden af 
ledighedsforløbet overstiger seks måneder for 
unge under 30 år og ni måneder for personer 
mellem 30 og 60 år.

Ledighedstallene påvirkes af feriemønster
Endvidere er ledighedstallene for august præ-
get af usikkerhed, hvilket bl.a. skyldes ændrin-
ger i folks feriemønster fra år til år kombineret 
med, at personer på ferie – pga. manglende 
rådighed – fjernes fra ledighedsstatistikken.

Ledigheden nåede det laveste niveau i nyere 
tid i juni 2008 med 45.900 ledige perso-ner 
omregnet til fuld tid og korrigeret for sæ-

sonudsving. Siden da er ledigheden ste-get 
med 57.800 svarende til 126 pct. Det har gen-
nemsnitligt medført 4.100 flere le-dige hver 
måned – men med relativt store forskelle de 
enkelte måneder imellem.

Lille fald i ledigheden for kontanthjælps-
modtagerne
De konjunkturmæssige udsving i ledigheden 
er typisk større for dagpengemodtagere end 
for kontanthjælpsmodtagere. Siden juni 2008 
er den sæsonkorrigerede ledighed for dagpen-
gemodtagerne således steget med 155 pct. 
mod kun 40 pct. for kontant-hjælpsmodta-
gerne, og i den seneste måned har der endda 
været et lille fald i ledighe-den for kontant-
hjælpsmodtagerne. 

Af Danmarks Statistik, udgivelse nr. 437

Den sæsonkorrigerede ledighed
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