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Du er nu blevet udlært, og et nyt 
spændende kapitel venter dig 

som elektriker i en elbranche i riven-
de udvikling. Vi står i Dansk El-For-
bund 100 procent klar til fortsat at 
hjælpe dig med råd og vejledning i 
din videre karriere udi elbranchen. 
Vi starter allerede i dag, hvor du får 
denne guide med hjem. Med guiden 
forsøger vi at give dig de bedste 
forudsætninger for at være klædt på 
til det nye kapitel i dit liv som udlært 
elektriker. Er der noget af 
det, du læser, der giver 
anledning til spørgs-
mål, så ring endelig til 
din lokalafdeling. 

STORT
TILLYKKE!

VI ØNSKER DIG

Nummeret på  
din lokalafdeling  

finder du på 
 bagsiden af denne 

guide
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DANSK
EL-FORBUND

ER TIL FOR DIG
Du er nu blevet færdig med din uddannelse som elek-
triker. Det betyder, at du får mere  ansvar, højere løn og 
flere udfordringer.  
 Heldigvis er vi i Dansk El-Forbund klar med råd og 
vejledning i dit fortsatte arbejdsliv i elbranchen. Dansk 
El-Forbund er nemlig  elektrikernes og elbranchens 
fagforening. 
 Men hvad betyder det så i praksis? Det betyder, at 
vi forhandler din overenskomst og dermed sikrer dig 
en mindsteløn samt retten til at forhandle lønnen op 
derfra, over  arbejds betaling, udkaldstillæg,  pension, 
fritvalgs konto, feriefridage, barsel osv. Det, at vi 
løbende forhandler bedre løn- og arbejdsvilkår for dig 
i elbranchen, er en kerne opgave for en fagforening, 
men derudover hjælper vi også ved lønforhandlinger, 
vi tilbyder mange relevante el-kurser, vi arbejder for et 
godt arbejdsmiljø osv. 
 En anden stor kerneopgave er også  konstant at 
følge det danske arbejdsmarked, hvor vi løbende laver 
fremtidsanalyser, der hele tiden skal sikre, at vi nu og 
i fremtiden har en elektriker uddannelse såvel som et 
efter uddannelsessystem, der matcher elbranchens 
udvikling og dermed også sikrer, at du som elektriker 
hele tiden har de kompetencer, som din arbejds-
giver efterspørger. 
 Det ligger dybt i elbranchens dna at tage 
de nye teknologier til sig og se mulighe-
derne, og derfor vil vi i Dansk El-Forbund 
gøre vores ypperste for at få dig klædt på 
til teknologier som fx 3D-printere, robotter, 
kunstig intelligens og mange, mange flere, som 
med stor sandsynlighed vil være teknologier, vi 
i elbranchen vil møde i fremtiden.
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Den danske model  
sikrer dig en høj løn
Hvis vi i Danmark sammenligner vores 
lønninger med andre landes, så ligger 
vi helt i top, men det er ikke kun vores 
lønninger, der er høje, det er vores 
købekraft også, altså vores penges 
værdi, når vi skal ud at bruge dem. 
Men hvorfor har vi så høje lønninger 
i Danmark, og kan de høje lønninger 
opretholdes også i fremtiden? I mange 
lande, også i Europa, har man valgt 
at fastsætte mindstelønnen, altså det, 
en med arbejder minimum skal have 
i timen, ved lov. Men ikke i Danmark, 
her har vi i stedet et unikt system, 
der kaldes ”den danske model”. Så i 
stedet for at det er landets politikere, 
der fastsætter løn- og arbejdsvilkår, så 
bygger ”den danske model” på, at det 
er arbejdsgiver og arbejdstager, der 

inden for hvert fagområde forhandler 
en overenskomst, og som fastsætter 
løn- og arbejdsvilkår.
 Når det gælder Elektrikeroverens-
komsten, er det TEKNIQ (Installatører-
nes organisation) og Dansk El-For-
bund, der forhandler overenskomsten. 
Netop det faktum, at arbejdsgivere og 
arbejdstagere selv indgår en frivillig 
aftale om løn- og arbejdsforhold, altså 
en overenskomst, frem for at det er 
politikerne, der fastsætter de ting ved 
lov, er en af hovedårsagerne til det 
høje lønningsniveau i Danmark. 

Vi giver forhandlerne de bedste 
kort på hånden, jo flere vi er
Når vi kigger ud i verden til lande 
med en lovbestemt mindsteløn og 
dermed ingen overenskomst, så viser 
al statistik, at deres lønningsniveau er 

BEDRE LØN-
OG ARBEJDS-
VILKÅR

HVAD SKAL DER TIL, FOR
AT VI KAN FORHANDLE

FOR DIG OG DINE KOLLEGER?
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markant lavere end i Danmark. Men 
hvad skal der så til, for at vi fortsat 
kan forhandle din overenskomst og 
dermed sikre dig og dine kollegers 
gode løn- og arbejdsforhold? Svaret 
er sammenhold. Faktisk skal minimum 
50,1 %, altså over halvdelen, af elek-
trikere og ellærlinge i Danmark være 
medlem af Dansk El-Forbund, hvis der 
også i fremtiden skal kunne forhandles 
overenskomst for folk i elbranchen. 
Når det er sagt, så er 50,1 % bestemt 
ikke noget at stræbe efter, for når 
der skal forhandles 
med arbejds giverne, 
fx TEKNIQ, så kan den 
forhandlingssituation 
bedst betegnes som en 
vippe – jo flere med-
lemmer vi er i Dansk 
El-Forbund, jo tungere 

er vi på vippen, og dermed vil vi kunne 
få flere krav igennem.
 Det sker forhåbentlig aldrig, men 
skulle vi engang komme under de  
50,1 %, ja, så kan vi ikke længere 
forhandle overenskomsten for elektri-
kere og folk i elbranchen, og da vi er 
de eneste, der kan forhandle overens-
komsten, og vi heller ikke har nogen 
mindsteløn ved lov, er det pludselig 
arbejdsgiverne alene, der har frit spil 
til at fastsætte løn, og om vi har ret til 
ferie, pension osv.

OBS! Hvis du er medlem af det, man kalder en ”gul fagforening”, som fx Krifa,  
Det Faglige Hus, ASE, er det vigtigt at sige, at du ikke tæller med i de minimum 

50,1 % medlemmer, der er brug for, og du er dermed ikke med til at sikre, at der også i 
fremtiden kan forhandles overenskomst for folk i elbranchen i Danmark. De eneste, der 
tæller med i beregningen af procenten, er medlemmer af Dansk El-Forbund.

DEN  
DANSKE  
MODEL
FÆLLES 
VÆGT  
GIVER  
STYRKE!
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Kun medlemmer af Dansk 
El-Forbund har indflydelse på 
overenskomsten
Når en overenskomstforhandling er 
overstået, så bliver det udspil, som 
fx TEKNIQ og Dansk El-Forbund er 
blevet enige om, sendt til afstemning 
blandt de elektrikere og lærlinge, der 
er medlem af Dansk El-Forbund, og 
som arbejder under denne overens-
komst. Hvis flertallet af elektrikere og 
lærlinge stemmer nej tak til udspillet, 
fordi de finder det for ringe, så sikrer 
den danske model også, at man lovligt 
må strejke. Det betyder altså, at man 
må nedlægge arbej-
det og dermed vise 
arbejdsgiverne, at det 
tilbud bare ikke er 
godt nok.
 Netop retten til 
at strejke er et af de 
stærkeste midler, vi 
har i forhandlingerne 
med arbejdsgiverne. 
Hvis vi fx forestiller 
os, at Dansk El-For-

OBS!Hvis du er medlem af det, man kalder en ”gul fagforening”, som fx Krifa,  
Det Faglige Hus, ASE osv., så fraskriver du dig retten til at strejke. Det vil sige, 

at mens de andre kolleger i firmaet strejker og dermed har nedlagt arbejdet, fx efter at 
have stemt nej til et overenskomstudspil, så skal medlemmerne af de gule fag foreninger 
arbejde, og dermed svækkes effekten af de andres strejke, som igen vil re sultere i et 
dårligere resultat, hvis overenskomstforhandlingerne eventuelt genoptages.
 Sidst, men ikke mindst: Hvis du som udlært oplever ikke at få det, du har krav på i 
henhold til overenskomsten, men er medlem af en af de gule fagforeninger, så kan de 
ikke rejse en faglig sag og dermed hente nogle penge hjem til dig, for det er jo ikke 
dem, der har indgået overenskomsten.

bund har alle 
elektrikere og 
lærlinge i hele 
Danmark organi-
seret, så ville det 
betyde, at i tilfælde 
af en eventuel strej-
ke, så skulle samtlige 
elektrikere i hele Dan-
mark nedlægge arbejdet, 
og dermed ville der pludselig 
ikke være nogen til at udføre arbejds-
opgaverne. Dette vil arbejdsgiverne, fx 
TEKNIQ, gøre alt for IKKE sker.

Flere giver mere – jo flere  
vi er organiserede jo stærkere 
står vi og jo mere får vi 
Det betyder i praksis, at en større 
organiseringsprocent betyder mere 

STREJKE
RETTEN TIL AT

6
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Uddannelse er noget, vi i Dansk El- 
Forbund vægter utrolig højt! Faktisk 
bruger vi flere millioner kroner hvert 
år på at sikre den fortsatte udvikling i 
mulighederne for uddannelse for folk i 
elbranchen for på den måde også at sik-
re, at du hele tiden har de mest optimale 
betingelser for at udvide dine kompeten-
cer og eventuelt på sigt læse videre på 
fx en akademi uddannelse.
 Men du skal også tage din del af 
ansvaret for et højt uddannelses niveau i 
elbranchen. Vi opfordrer dig derfor til at 
give de lærlinge, som du kommer til at 
arbejde med, den  støtte, du selv fik (eller 
måske mangel på samme). 
 Du ved, at lærlinge ikke skal finde sig 
i alt. Behandl dem på lige fod med andre 
under hensyntagen til deres erfaring. 
 Du har også et ansvar for, at lærlin-
gen får en god og alsidig uddannelse. I 
det ansvar ligger også det at fortælle om 
Dansk El-Forbund og vigtigheden af at 
være medlem for på den måde at sikre 
løn- og arbejdsforhold for elektrikere 
også i fremtiden.

TIDEN SOM
LÆRLING

ER NU FORBI
– OG HVAD SÅ?

MEDLEM-
SKAB

HUSK AT DIT OG 
DINE KOLLEGERS

ER AFGØRENDE!

magt, og dermed kunne vi 
stille flere krav om fx højere løn, 
mere i pension osv., og chancen 
for, at vi ville kunne få kravene 
igennem ved en overenskomst-
forhandling, vil blive større.
 Hvad kan du gøre i den-
ne sammen hæng? Du kunne 
 eventuelt undersøge, om man 
hypotetisk kunne forhandle en 
overenskomst på din arbejds-
plads, altså om flertallet af dine 
kolleger er medlem af Dansk 
El-Forbund. Med den indgangs-
vinkel kunne du starte snakken 
om, hvad det kan have af kon-
sekvenser, hvis alle andre også 
valgte at stå uden for fællesska-
bet, og ikke mindst gevinsten 
ved en høj organiseringsprocent.
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FERIE
FERIEFRIDAGE
SØGNE-
HELLIGDAGE

FRITVALGS-
ORDNING

Selvom det er rart at  arbejde, er det nu alligevel også 
skønt at holde fri en gang imellem. Alle har ret til at 
holde ferie i henhold til ferieloven. Dog kan der i din 
overenskomst være bedre vilkår, end ferieloven fore
skriver. De 5 feriefri dage, betaling for søgnehelligdag og 
fritvalgsordning er overenskomstbestemt. Husk derfor 
altid at tjekke den overenskomst, du er ansat under.

Søgnehelligdage  
og  fritvalgsordning
Fritvalgsordningen betyder, at du sidst 
på året kan vælge, om  betalingen for 
de resterende feriefridage og søgne-
helligdage skal udbetales eller indsæt-
tes som et ekstra bidrag på din pension.

8
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Når du stopper i et job
Når du holder op i et firma eller bliver 
fyret, skal du altid huske at få afregnet 
dine feriepenge, søgnehellig dags-/
fritvalgskonto og ikke afholdte ferie-
fridage.
 Ved ophævelse eller normalt udløb 
af arbejdsforholdet skal du have en 
skriftlig meddelelse, der viser, om du 
har feriegodtgørelse til gode. Denne 
skriftlige meddelelse skal du have sam-
tidig med lønafregningen. Vær også 
opmærksom på at få dine fritvalgs-
kontopenge udbetalt. Du optjener 2,25 
% af din samlede løn (sats pr. 1. marts 
2016). Har du fx tjent 200.000 kr. det 
sidste år af din læretid, ser regnestyk-
ket ca. således ud: 0,0225  200.000 = 
4.500 kr.

Satser for  fritvalgsordning
Satserne i frit valgs ordningen fast-
lægges ved over ens komst forhand-
lingerne. Du kan altid finde den aktuel-
le sats i gældende overenskomst. 

Hvis du har penge til gode
Glemmer du at afholde din ferie og 
hæve dine feriepenge, risikerer du 
at miste både ferie og penge. Ferie-
reglerne er ret skrappe med, at ferie 
skal afholdes, for at man kan få sine 
feriepenge udbetalt, så du kan ikke 
frit vælge at få feriepengene udbetalt 
uden at holde ferie.

Er der noget af det du har læst, der 
giver anledning til spørgsmål, så ring 
endelig til din lokalafdeling.

9
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 Du kan også henvende dig på  
dit afdelingskontor, uanset om du er i 
arbejde eller ej, for at blive meldt ind i 
a-kassen. 
 Hvis du melder dig ind som ny-
udlært, dvs. senest 14 dage efter at 
du er blevet udlært, bliver du medlem 
af arbejdsløshedskassen på specielle 
betingelser. Her vil du kunne opnå 
dagpengeret allerede efter 1 måneds 
medlemskab.
 Hvis du melder dig ind senere, så 
gælder de helt almindelige regler for 
at få dagpenge – nemlig at du skal 
have været medlem af a-kassen i et 
år, og at du har haft arbejde  svarende 
til 1.924 arbejdstimer inden for 3 år i 
medlemsperioden.

Forbundsdagpenge
Hvis du som lærling har været meldt 
ind i Dansk El-Forbund senest 24 
måneder før din læretidsafslutning, 
kan du få forbundsdagpenge som 
dimittend i denne måned og på denne 
måde undgå karantæneperioden.

Det er de færreste, der  
ønsker at være uden arbejde. 
Men på trods af det havner 
nogle i en arbejdsløsheds
periode, og så er det vigtigt at 
vide, hvordan man forholder  
sig til alle de praktiske ting,  
der skal løses. Her er opskriften 
på en del af dem.

ARBEJDSLØS
HVIS DU BLIVER

Hvordan bliver du optaget i 
arbejdsløshedskassen?
El-faget har en arbejdsløshedskasse, 
der sørger for, at medlemmerne inden 
for faget kan få dagpenge under 
arbejdsløshed. Det er muligt at blive 
medlem af El-fagets arbejdsløsheds-
kasse, mens du er i lære, og når du er 
blevet udlært. 
 Indmeldelse i a-kassen sker  
elektronisk via hjemmesiden  
www.mitdef.dk. Dette skal du gøre, 
senest 14 dage efter at du er blevet 
udlært – det gælder også, selvom  
du har været lærlingemedlem af  
Dansk El-Forbund. 

10
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Hvis du bliver sagt op
Du kan i din overenskomst læse, hvor 
lang tids op sigelsesvarsel arbejds
giveren skal sige dig op med, og hvor 
lang tids varsel du selv skal give, hvis 
du ønsker at holde op.
 Der gælder ikke noget opsigel ses
varsel ved lære tidens udløb. Lære
kontrakten er en tidsbegrænset aftale. 
Men er du bare en dag i  firmaet efter 
læretidens udløb, så tæller din læretid 
med, når opsigelsesvarslet skal bereg
nes. 
 Du får ikke dagpenge for de 3 
første arbejdsløshedsdage, efter at du 
er blevet fyret. Betalingen for disse 3 
dage skal afholdes af arbejdsgiveren 
og kaldes Gdage. (Gdagssatsen 
svarer til satsen for de maksimale 
dagpenge). Betalingen for Gdage er 
kun gældende for medlemmer af en 
arbejdsløshedskasse.
 Betalingen for dagene skal ud
betales sammen med sidste lønudbe
taling og skal fremgå af lønsedlen.
 Du skal altid huske at få en skriftlig 
opsigelse med årsag til arbejds ophøret. 
Opsigelsen skal være dateret, og sidste 
arbejdsdag skal fremgå. Hvis du er i 
tvivl om reglerne for opsigelses varsler, 
eller hvis du får problemer med udbe
taling af Gdage, skal du altid kon takte 
din lokale afdeling.

Er der noget, du er i tvivl om, så tøv 
ikke med at kontakte din lokalafdeling.

Tilmeldingen som arbejdsløs
Den første dag, du er uden arbejde, 
skal du som det første melde dig 
arbejdsløs på jobcenteret. Det sker  
elektronisk via www.jobnet.dk. 
 Du kan tidligst få udbetalt 
 dag penge fra tilmeldingsdatoen  
på jobcenteret. Derudover skal du på 
www.mitdef.dk, under fanen Arbejds
løs, udfylde en ledigheds erklæring 
og eventuelle yderligere blanketter. 
Akassen/afdelings kontoret vil kunne 
hjælpe dig med at udfylde de forskel
lige blanketter. Dit afdelingskontor 
vil også kunne hjælpe dig med at få 
skrevet dit cv.
 Du skal som arbejdsløs altid 
 meddele jobcenteret og din afdeling, 
når du kommer i arbejde eller af anden 
årsag ikke længere kan starte på et 
nyt arbejde, fx på grund af ferie eller 
sygdom.

Hvor meget får du i dagpenge?
Dagpengene ydes efter forskellige 
satser. Du kan få dagpenge i op til fem 
dage om ugen. Du vil som nyudlært, 
hvis du har forsørgerpligt over for 
børn under 18 år, modtage dimittend
satsen (de opdaterede satser kan ses 
på vores hjemmeside).
 Har du ikke børn under 18 år, 
vil satsen kun være 71,5 % af dag
pengene.
 Når du har været i arbejde i 3 måne
der, vil der, når der er gået 6 måneder, 
være mulighed for at få reguleret dag
pengene op til en højere sats. Det be
løb, du modtager i dagpenge, kan højst 
svare til 90 % af din tidligere indtægt. 
Beløbet kan dog aldrig overstige den 
højest gældende sats, der fastsættes for 
et år ad gangen (de opdaterede satser 
kan ses på www.def.dk/a-kassen).

ARBEJDSLØS
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SYGE-
DAG-

PENGE?

HVORNÅR HAR DU RET TIL

Sygedagpenge  
fra arbejdsgiveren
Hvis din overenskomst ikke sikrer dig 
løn  under sygdom, har du som løn-
modtager ret til at få  udbetalt syge-
dagpenge fra din  arbejdsgiver i 30 
kalenderdage.
Der gælder dog forskellige krav:
●  Du skal have været ansat de  

sidste 8 uger før sygdommen hos 
den samme arbejdsgiver.

●  Du skal have arbejdet mindst  
74 timer i perioden.

Sygedagpenge  
fra kommunen
Hvis du ikke opfylder ovenstående 
krav, er du berettiget til syge dagpenge 
fra kommunen, hvis:
●  Du er i beskæftigelse og har været 

beskæftiget i mindst 240 timer 
inden for de seneste 6 afsluttede 
kalendermåneder og i mindst 5 af 
disse måneder har været beskæfti-
get mindst 40 timer i hver måned.

●  Du skal naturligvis ikke have ret til 
sygedagpenge fra  arbejdsgiveren.

12
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Hvis du er i arbejde
Du skal altid anmelde sygdom til din 
arbejdsgiver på 1. fraværsdag senest 2 
timer efter arbejdstidens  begyndelse. 
Men vær opmærksom på, at der 
kan være fastsat andre regler på din 
arbejdsplads, som giver kortere tid 
til anmeldelse af sygdom. Løn under 
sygdom afhænger af, hvilken overens-
komst man er ansat under. Er du i tvivl, 
kontakt din afdeling. 

Hvis du er nyudlært
Sygemeld dig hos kommunen, hvis du 
er arbejdsløs eller nyansat. Du kan få 
sygedagpenge fra kommunen, hvis du 
opfylder betingelserne. 

Hvis du er arbejdsløs
Sygemeld dig hos kommunen, jobcen-
teret og i a-kassen. 

RASK-
MELDE

HUSK AT

DIG ALLE STEDER

Tro og love-erklæring
Arbejdsgiveren kan på den 2. fraværs-
dag kræve, at du under skriver en  ”tro 
og love-erklæring” (= du  be kræfter, 
at det er sandt, at du er syg). Selv om 
du kun har én fraværsdag, kan din 
arbejdsgiver kræve en tro og love-er-
klæring, når du møder på arbejde 
dagen efter.

Lægeerklæring
Arbejdsgiveren kan kræve en læge-
erklæring, en såkaldt muligheds-
erklæring, ved kortvarigt, gentaget og 
langvarigt sygefravær. Arbejds giveren 
og medarbejderen udfylder i fælles-
skab første del af erklæringen på 
baggrund af en samtale om, hvad det 
er, med arbejderen kan klare på jobbet. 
Lægen udfylder den anden del af 
erklæringen. Den indeholder forslag til, 
om medarbejderen skal være syge-
meldt i længere tid, eller man måske 
kan komme på  arbejde nogle timer, 
hvis der tages særlige hensyn.

BLIVER
SYG?

HVAD SKAL JEG
GØRE, HVIS JEG

13
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Der findes andet her i tilværelsen end 
 uddannelse og arbejde. En af de ting, der 
fylder meget, er familien. Mange stifter familie 
og har brug for orlov i den forbindelse.

Ret til at forlænge 
 forældreorloven
Hvis forældrene ønsker det, kan de 
forlænge forældreorloven med 8 uger, 
så de får 40 uger, efter at barnet er 14 
uger gammelt. Man skal dog være op-
mærksom på, at man kun får udbetalt 
et beløb svarende til 32 ugers dagpen-
ge. Er man i beskæftigelse, har man ret 
til at forlænge orloven med yderligere 
seks uger, så man i stedet får 46 uger, 
fra barnet er 14 uger gammelt. Det 
gælder fortsat, at man kun får dag-
penge svarende til 32 uger.

FAMILIE
OG BARSEL

Hovedprincipperne i 
 barselsreglerne
Forældrene har tilsammen 52 ugers 
barselsorlov på dagpenge. Moderen 
har ret til 4 ugers barselsorlov før 
forventet fødsel. Efter fødslen har 
hun 14 ugers orlov. Barnets fader har i 
samme periode ret til 2 ugers fædre-
orlov. Fra barnet er 14 uger gammelt, 
har moderen og faderen tilsammen 
ret til 32 ugers orlov med dagpenge, 
som de frit kan fordele mellem sig. De 
kan vælge at holde det sammen eller i 
forlængelse af hinanden. Faderen kan 
vælge at påbegynde sin del af de 32 
uger, sideløbende med at moderen 
holder sine 14 ugers barselsorlov.

14
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Udskydelse af barselsorlov
Forældrene har ret til at udskyde 
 mellem 8 og 13 uger af barsels orloven 
til et senere tidspunkt. Det skal dog 
ske, inden barnet fylder 9 år, og  
den udskudte orlov skal  holdes i en 
sammenhængende  periode.  
Vær opmærksom på, at det kun er  
den ene af forældrene, der har ret  
til at udskyde orloven.

Ferie og barselsorlov
Hvis forældrene ikke kan holde  
ferie på grund af barselsorlov, 
 betragtes barselsorloven som ferie-
hindring. Forældrene kan derfor få 
feriepengene udbetalt.

Løn under barsel
Reglerne om barselsorlov omhandler 
retten til fravær fra arbejdet og retten 
til dagpenge. Løn under barsel er 
 bestemt efter din overenskomst.

Varsling af arbejdsgiveren
Der gælder en række minimums - 
regler for, hvornår arbejdsgiveren  
skal underrettes, og en række andre 
regler i forhold til barsel og varslinger. 
Disse kan din afdeling hjælpe dig  
med at få svar på.

Mere viden
Vil du vide mere om de forskellige 
regler, kan du henvende dig i din
afdeling, i kommunen, eller du kan gå 
ind på www.borger.dk.

15
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ARBEJDS-
SKADER
Hvis du kommer ud for en 
arbejdsskade, er det meget 
vigtigt, at du ved, 
hvad du skal gøre,  
så du kan fastholde 
dit arbejde og even
tuelt få erstatning,  
hvis det bliver aktuelt. 
En arbejdsskade kan enten 
være en ulykke eller  
en erhvervssygdom. En ulykke 
er noget, der sker her og nu,  
en erhvervssygdom er en  
skade, man pådrager sig  
efter længere tids påvirkning 
fra et dårligt arbejdsmiljø. 

Ulykke
Arbejdsgiveren skal anmelde en 
arbejds ulykke, når den har medført fra-
vær en dag eller mere ud over tilskade-
komstdagen. Det skal ske inden 9 dage 
fra første fraværsdag. Vær opmærksom 
på, at du får givet de rigtige oplysnin-
ger, når skaden anmeldes, og husk at få 
en kopi af anmeldelsen.
 Du vil derefter blive kontaktet af 
arbejdsgiverens forsikringsselskab, der 
vil orientere dig om, hvad der videre 
kommer til at ske i sagen.  
 Hvis ikke du hører noget, må du  
kontakte din arbejdsgiver og sikre dig, 
at anmeldelsen er sket.

Erhvervssygdom
Læger og tandlæger skal anmelde 
erhvervssygdomme. De har pligt til at 
anmelde sygdomme, som man blot har 
en formodning om kan skyldes arbej-
det. Mange læger er ikke særlig gode 
til det, så hvis du mener, du har en 
sygdom, som skyldes lang tids dårlig 
påvirkning på arbejdet, skal du bede 
din læge om at foretage anmeldelsen.

Gode råd
Hvis du bliver udsat for en arbejds-
skade, er det meget vigtigt, at du 
 hurtigst muligt kontakter din læge, 
så du kan bevise, at du faktisk kom 
til  skade på arbejdet. Det kan være 
meget svært selv at skulle forholde sig 
til alle de juridiske regler, der kommer 
i spil, når man kommer til skade på 
arbejde, så derfor anbefaler vi, at du 
kontakter din lokale afdeling, der kan 
hjælpe dig med sagen. Du får helt 
sikkert brug for det.
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Værnepligtsorlov
Hvis du skal ind som soldat, skal du  
også søge orlov. Der findes en speciel 
lov, hvis du skal aftjene din værnepligt, 
der giver dig ret til orlov fra arbejdet 
(værnepligtsorlovsloven).
 Loven dækker alle lønmodtagere, 
der er værnepligtige, civilværnepligtige 
(militærnægtertjeneste) eller værneplig-
tige i form af bistandsarbejde i udlandet. 
Betingelsen er dog, at du ved tidspunk-
tet for indkaldelsen uafbrudt har været 
i  beskæftigelse i samme virksomhed i 
mindst 9 måneder inklusive læretid.

Din arbejdsgiver og  
din værnepligt
Du skal give din arbejdsgiver besked om 
orloven. Dette skal ske, senest 2 uger 
efter at du har modtaget besked om 
indkaldelsen.
 Du skal, senest 14 dage efter at du 
har fået besked om forventet hjemsen-
delsestidspunkt, underrette din arbejds-
giver om, hvornår du bliver hjemsendt, 
og hvornår du genoptager arbejdet.
 Det skal understreges, at du er for-
pligtet til at møde på arbejde umiddel-
bart efter hjemsendelsen. I tilfælde af 
lang rejsetid skal du møde på arbejdet på 
andendagen efter hjemsendelsesdagen.

Hvis du glemmer at give besked,  
 anses dit ansættelsesforhold for at være 
ophørt på hjemsendelses dagen.

Hvis du efterkasseres, skal du senest 14 
dage efter hjemsendelsen give besked 
til din arbejdsgiver, som bestemmer, 

VÆRNEPLIGT
hvornår du skal genoptage arbejdet. Du 
har krav på at gen optage arbejdet se-
nest 4 måneder efter eller senest på det 
forventede hjemsendelsestidspunkt.
 Ved aftjeningen af værnepligten 
optjener du ikke anciennitet i dit ansæt-
telsesforhold, men du vil vende tilbage 
til den gamle anciennitet.

Arbejdsløs og værnepligtig
Er du arbejdsløs inden indkaldelsen, skal 
du huske at informere jobcenteret og 
arbejdsløshedskassen. Dette skyldes, at 
værnepligten betragtes som en arbejds-
periode. Der kan ikke beregnes dagpen-
gesats af værnepligtsperioden.
 Du vil under værnepligtstiden  kunne 
få udbetalt feriegodtgørelse, hvis du 
holder ferie. Kan ferie ikke holdes på 
grund af værnepligten, kan feriegodtgø-
relse svarende til hoved ferie udbetales 
ved ferieperiodens udløb 30. septem-
ber. Inden ferieårets udløb 30. april kan 
den resterende godtgørelse udbetales.
 Under værnepligten optjener du 
også ferieret som normalt, og der be-
regnes feriegodtgørelse af værnepligts-
aflønningen.

Sikkerhed under værnepligt
Du kan ikke afskediges pga. værne-
pligten, hvis du har overholdt alle ret-
ningslinjerne. Skulle du blive afskediget 
på baggrund af dette, skal du 
straks kontakte din afdeling, 
da du vil være beretti-
get til en godtgørelse, 
som fastsættes i de 
enkelte tilfælde.
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Så nåede du målet! Du er færdigudlært som elektriker. Men 
uddannelsen stopper ikke ved det. At uddanne sig bliver man i 
princippet aldrig færdig med. Dette skyldes især, at teknologi er 
i en stadig voldsom udvikling, ikke mindst inden for vores fag. 
Det betyder, at din tekniske viden hele tiden må ajourføres.
 Det er derfor en god ide, at du overvejer, hvordan din frem
tidige uddannelse skal forme sig. Din fremtidige uddannelse 
starter faktisk, dagen efter at du slutter på din læreplads.
 Som medlem af Dansk ElForbund har du adgang til et 
 kompetenceudviklingsredskab, og Dansk ElForbund sikrer,  
at der er et relevant efteruddannelsesprogram og relevante  
videreuddannelsesmuligheder.

KOMPETENCE-
UDVIKLING 

OG FREMTIDIG
UDDANNELSE

18
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Kompetenceudvikling  
via Jobmultimeter
Jobmultimeteret er et webbaseret 
værktøj til styring af kompetencer, 
uddannelse og kurser. Det er placeret 
på vores www.def.dk/Jobmultimeter. 
Ved at taste dine personlige data i 
Jobmultimeter får du et godt indblik 
i lige præcis dine spidskompetencer, 
hvilket behov der er for dem, hvordan 
du kan forbedre og videreudvikle dem 
i fremtiden, og sidst, men ikke mindst, 
forslag til relevant efteruddannelse. 
 I Jobmultimeteret kan du oprette 
cv’er, og du kan under Mine data/
Personlige oplysninger sætte flueben i 
”Mangler job efter nyudlært”. Husk at 
gemme. Derved kan din lokale afdeling 
se, at du søger arbejde efter endt 
læretid, og sende dig de tilbud, hvor 
arbejdsgiveren ringer ind og mangler 
elektrikere.
 Derudover er der en jobsøgnings-
funktion, Jobbørs, der dækker hele el-
branchen. Du kan oprette en jobagent, 
så du hver dag modtager ledige jobs.

 Du skriver fx elektriker Sønderjyl-
land – her kommer der så de jobs, der 
passer på søgningen. Herefter kan du 
gemme søgningen som en jobagent. 
Du kan oprette lige så mange jobagen-
ter med forskellige søgekriterier, som 
du ønsker.
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Efteruddannelse
El-faget har et omfattende efter-
uddannelsesprogram under AMU- 
systemet. Efteruddannelsesprogram-
met er modulopbygget, så det giver 
mulighed for at vælge lige netop det 
teknologiområde, der interesserer dig, 
eller som du har behov for at udbygge.
 For at kunne deltage på et efter-
uddannelseskursus skal du være udlært.

Hvem kan deltage?
Uddannelserne inden for el-området 
er målrettet faglærte elektrikere. Alle 
beskæftigede, arbejdsløse og selv-
stændige erhvervsdrivende kan gå på 
AMU-uddannelserne.

Er du arbejdsløs?
Er du arbejdsløs, så skal du altid kon-
takte din a-kasse eller dit jobcenter, 
inden du planlægger og søger efter-
uddannelse.

Hvor får jeg mere at vide?
På www.elkurser.dk kan du se en over-
sigt over de kurser, som udbydes for 
dit speciale. Her er det muligt at læse 
om kurset og se, hvornår og hvor det 
afholdes. Du kan også læse, om der er 
nogle optagelseskrav til kurset. 
 Hvert år udgives også en kursus-
oversigt over efteruddannelseskurserne.
 Kursusoversigten bliver  løbende 
sendt som nyhedsbrev fra Dansk 
El-Forbund. Den kan også fås på af-
delingskontoret. 

Hvad får jeg i løn?
Hvis du deltager på et efteruddan-
nelseskursus, vil du modtage løn-
tabsgodtgørelse/VEU- godt gørelse 
svarende til højeste dagpengesats, dog 
maks. 90 % af din løn. Nogle overens-

komster giver mulighed for normal løn 
under uddannelse. Derfor skal du ALTID 
tjekke din overenskomst!

Hvad med gebyr,  
ophold og transport?
På de fleste kurser er der et gebyr varie-
rende mellem 108 og 184 kr. pr. dag i 
deltagerbetaling. De fleste kompetence-
fonde dækker gebyret.
 Du kan få tilskud til opholdet, hvis 
afstanden frem og tilbage mellem din 
bopæl og kursusstedet er over 120 km.
 Du kan få tilskud til transporten til 
og fra kursusstedet, hvis du har over 
24 km daglig transport. Læs mere om 
dette i kursusprogrammet.

Hvordan får jeg pengene?
For at få løntabsgodtgørelse og befor-
dringstilskud skal din arbejdsgiver ud-
fylde ansøgningsblanketten elektronisk 
via www.efteruddannelse.dk.

Hvor tilmelder jeg mig?
Du kan tilmelde dig de forskellige kurser 
og efteruddannelse på  www.elkurser.dk.  
Her har du også mulighed for at til-
melde dig et nyhedsbrev, hvor du vil få 
løbende informationer om kurser, der 
har interesse for dig.

Hvor melder jeg afbud?
Har du tilmeldt dig et kursus, men ikke 
mulighed for at deltage, så meld afbud 
så hurtigt som muligt til kursusstedet.
 Vil du melde afbud, skal det ske senest 
en uge før kursusstart. Sker det senere, 
kan der pålægges en afgift på 1.500 kr.  
for kurser op til en uges varighed og 
2.500 kr. for kurser af længere varighed.
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information om, hvornår uddannelsen 
starter, samt telefonnumre og e-mailad-
resser på uddannelsesinstitutionernes 
studievejledning og ad ministration.

Løn og transport
Hvis der er en kompetencefond under din 
overenskomst, vil den ofte kunne dække 
gebyr og tabt arbejdsfortjeneste m.m. 
 Kontakt din afdeling, de kan hjælpe 
dig med råd og vejledning. Det er 
vigtigt, at du gør det, inden du tilmelder 
dig uddannelsen.
 Som medarbejder kan du også 
søge Statens Voksenuddannelsesstøtte 
(SVU), hvis du opfylder en række krav. 
Se mere herom på svu.dk.

Videreuddannelse
Der bliver stadig flere og bedre vide-
reuddannelsesmuligheder, også på det 
tekniske område. Dansk El-Forbund 
bidrager til denne udvikling, fordi vi 
i Danmark har brug for flere dygtige 
teknikere.
 Erhvervsakademiuddannelserne 
er målrettet faglærte, der ønsker at 
videreuddanne sig på fuld tid, det 
vil sige 2 år, hvor man ikke arbejder. 
For faglærte, der ønsker at arbejde, 
sideløbende med at de videreuddan-
ner sig, er der akademiuddannelser 
og akademimoduler, som har samme 
indhold og niveau, men er fleksible og 
kan sammenstykkes over flere år. 

Hvem kan tage disse 
 uddannelser?
Uddannelserne er målrettet faglærte, 
men kan også gennemføres med gym-
nasial baggrund, hvis man har mindst 
2 års relevant erhvervserfaring.

Hvor kan jeg få mere at vide?
På www.ug.dk eller de enkelte 
erhvervsakademier er der beskrivel-
ser af fuldtidsuddannelserne. 
Hjemme siden www.bygovenpå.
dk har en detaljeret beskrivelse 
både af enkelte moduler og 
af hele deltidsuddan-
nelser. Her er også 
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1 Hjælp til at  
komme i arbejde

Inden for elbranchen har vi, såvel nu 
som historisk, en utrolig lav arbejds-
løshed, men selvfølgelig kan alle 
være uheldige at blive arbejdsløs. For 
medlemmer af Dansk El-Forbund er 
det dog oftest en utrolig kort fornøjel-
se. En kort fornøjelse, fordi vi ude i alle 
lokalafdelingerne har en utrolig god 
kontakt ud til de lokale installatører 
osv., så ofte fungerer det på den måde, 
at lokalafdelingerne er fuldt orienteret 
om, hvilke virksomheder i området der 
mangler elektrikere, og ringer du så 
ind og siger, at du er blevet arbejdsløs, 
så laver de med det samme kontak-
ten til det firma, der mangler folk. En 
win-win-situation, som man siger.

2 Fritidsulykke- og 
 gruppelivsforsikring

Der er mulighed for at være en del af 
en kollektiv fritidsulykkesforsikring, 
som dækker ulykker, du kommer ud 
for i din fritid, samt muligheden for at 
være en del af en kollektiv gruppelivs-
forsikring som sikrer, at dine efterladte 
får en sum penge, hvis du dør.

MEDLEM
10 GODE GRUNDE

TIL AT VÆRE

AF DANSK EL-FORBUND

3 Efteruddannelse og 
 karriereplanlægning

Din løbende uddannelse har en utrolig 
høj prioritet for Dansk El-Forbund. Vi 
udvikler og udbyder efteruddannelse, 
som er målrettet elbranchen – og dig 
som elektriker. Du kan benytte forbun-
dets Jobmultimeter, der kan afklare 
både dine kompetencer og karriere-
muligheder.
 Som du også kan læse i guiden her, 
sørger vi hele tiden for, at dine tilbud 
for efteruddannelse udvikler sig i takt 
med de nye teknologier, så du har lige 
de kompetencer, du og din arbejdsgiver 
efterspørger. Det er overenskomsten, 
der giver dig ret til efteruddannelse. Vi 
sikrer din uddannelse, og din uddannel-
se sikrer din fremtid!

4 Hjælper ved spørgsmål  
eller udfordringer i 

 virksomheden
Hvis du har spørgsmål til løn, tillæg,  ferie 
m.m. så skriv eller ring endelig til en af 
de 11 lokale afdelinger (telefonnumrene 
finder du bag på denne guide). I Dansk 
El-Forbund forhandler vi de overens-
komster, der gælder for elektrikere 
og folk i elbranchen, og vi er dermed 
eksperter i netop de forhold, der gælder 
for elektrikere og folk i elbranchen – det 
er der INGEN andre, der er.
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5 LO Plus Kort – giver rabat i 
mere end 1.300 butikker

LO Plus Kortet modtager du i dagene 
efter, at du har meldt dig ind i Dansk 
El-Forbund, og du kan selv vælge, om 
du vil medbringe det fysiske kort, eller 
du i stedet vil downloade appen.

6 FEDE kurser!
Måske har du allerede stiftet 

bekendtskab med vores kurser og 
arrangementer som lærling, men bare 
rolig, det stopper ikke, bare fordi du nu 
er blevet udlært. Vi tilbyder løbende 
relevante kurser, holder temaaftner 
osv. både lokalt og på landsplan (følg 
løbende med på vores hjemmeside  
www.def.dk). Arrangementer, kurser 
osv. kan have forskellige fokuspunk-
ter som fx at højne din faglighed, det 
sociale samvær og networking. Har du 
fået en ide til det næste arrangement 
eller kursus, så tøv ikke, kontakt din 
lokale afdeling med det samme, så vi 
kan få ført din ide ud i livet.

7 Retten til dagpenge
Som medlem af El-fagets ar-

bejdsløshedskasse har du ret til udbe-
taling af dagpenge ved arbejdsløshed 
efter gældende love og regler.

8 Består af elektrikere
Dansk El-Forbund er skabt af 

elektrikere og består af medarbejdere, 
der selv er uddannede elektrikere. Så 
når du ringer til os får du fat i en ”trik-
ker” – vi kender faget til fingerspidserne 
og har dermed også det bedste ud-
gangspunkt for at forstå den udfordring 
eller arbejdssituation, som du står i. STÆRKESTE

DIT MEDLEMSKAB
ER AFGØRENDE, 

HVIS VI SKAL VÆRE DE 

I FORHANDLINGEN
MED ARBEJDSGIVERNE

9 Hjælper ved arbejdsskader 
og dårligt arbejdsmiljø på 

arbejdspladsen
Hvis man kommer ud for en arbejds-
skade, er der rigtig mange juridiske 
regler, frister osv. at være opmærksom 
på, og det kan være rigtig svært at 
holde styr på, når man samtidig ofte 
kæmper med de mén, man fik ved ulyk-
ken eller ved den erhvervssygdom, man 
har pådraget sig. Derfor står vi i Dansk 
El-Forbund helt klar til at hjælpe dig. Vi 
har en hel afdeling med bl.a. sagsbe-
handlere og jurister ansat, som hver dag 
arbejder for et godt arbejdsmiljø, og 
som samtidig er eksperter i de arbejds-
skader, der oftest sker i elbranchen.

10 Forhandler din 
 overenskomst – DIT 

 medlemskab er afgørende
Hvis du vil være med til at sikre din og 
dine kollegers løn, tillæg, pension, ret til 
efteruddannelse osv. allerede fra næste 
overenskomstforhandling, så er det 
afgørende at være medlem af Dansk 
El-Forbund. En overenskomst kan nem-
lig kun forhandles så længe, at over 50% 
af elektrikere og elektrikerlærlinge er 
medlem. Jo tættere vi kommer på 100 
procent, jo flere krav om fx højere over-
tidstillæg, højere udkaldstillæg, mere i 
pension, flere feriefridage osv. ville vi 
kunne få igennem. DIT medlemskab er 
afgørende, hvis vi skal være de stærke-
ste i forhandlingen med arbejdsgiverne.   
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Bornholm
Fabriksvej 1
3700 Rønne
Tlf. 5695 7082
bol@def.dk

Fyn
Lumbyvej 11B
5000 Odense C
Tlf. 6612 5205
fyn@def.dk

København
Tikøbgade 9
2200 København N
Tlf. 3585 5000
kbh@def.dk

Lillebælt
Jens Grøns Vej 20
7100 Vejle
Tlf. 7642 4350
lillebelt@def.dk

Midtjylland
Banetoften 54
7500 Holstebro
Tlf. 9741 3355

Lucernevej 77
8920 Randers NV
Tlf. 8643 8246
midtjylland@def.dk

Nordjylland
Hadsundvej 184
9000 Aalborg
Tlf. 9631 8600
nordjylland@def.dk

Nordsjælland
Ndr. Jernbanevej 16A
3400 Hillerød
Tlf. 4822 0160
nordsj@def.dk

Storstrøm
Torvestræde 7
4760 Vordingborg
Tlf. 5537 4218
storstrom@def.dk

Sydjylland
Sallingsundvej 6B
6715 Esbjerg N

Stegholt 25
6200 Aabenraa
Tlf. 7513 3966
sydjylland@def.dk

Vestsjælland
Borgediget 18
4000 Roskilde
Tlf. 4630 4250
vestsj@def.dk

Østjylland
Rymarken 4, 3. sal
8210 Århus V
Tlf. 8675 2500
ostjylland@def.dk

Nyropsgade 14 · 1602 København V
Tlf. 3329 7000 · def@def.dk · www.def.dk/ungdom

LO K A L A F D E L I N G E R
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