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\ Af Per Robert Nedergaard Nielsen. Næstformand for SAMDATA\HK

OVERENSKOMSTER GIVER SMÅ
SKRIDT FREMAD – MEN VI GÅR
STADIG BAGLÆNS
De seneste overenskomstaftaler hjælper børnefamilier, der foretrækker fridage frem for lønkroner.
Aftalerne gør det også bedre at være far på barselsorlov. Og så giver de en lille håndsrækning til folk,
der bliver fyret. Men det er stadig småting i forhold til de store tilbageskridt, Folketinget gennemfører.

”

Alt i alt nytter det ikke, at vi med
overenskomsterne lapper lidt på
velfærdstaten med et par fine
Disney-plastre, hvis et flertal i
Folketinget hakker benene af
vores flexicurity-model med et
par velslebne macheter.”
Per Robert Nedergaard Nielsen
Næstformand for SAMDATA\HK

Det er egentlig et klassisk resultat, vi har fået ved de overenskomstforhandlinger,
der netop er landet på Industri-området – og som forhåbentlig får afsmittende
virkning på IT-overenskomsten, der er ved at blive forhandlet, mens disse linjer
skrives.
Det er ikke en revolution, men små fremskridt på de sociale goder, der måske
ikke koster arbejdsgiverne det store, men som gør det lidt nemmere at få tingene
til at hænge sammen i det, der ellers nemt bliver et stresset arbejdsliv. Det er ret
væsentligt – især for IT-folk, der er vant til, at deadlines og overarbejde kan fylde
meget.
Men lad os lige få det pengemæssige ud af verden først. Det er jo dét, de fleste
tænker på, når vi taler om overenskomster.
Helt konkret kom der tre procent mere på lønnen hen over de næste tre år. De
tre procent bliver en del af ens fritvalgskonto, som dermed stiger fra fire til syv
procent. Det betyder, at man selv kan vælge, om man vil have pengene udbetalt
som løn, om de skal bruges til flere fridage eller om de skal gå ind på pensionsordningen.
Det er et fornuftigt resultat, fordi lønningerne dermed bliver mere fleksible, så
man kan afpasse ordningen efter ens alder og behov. Når man har små børn, vil

man sikkert værdsætte lidt flere fridage, og hvis ens ægtefælle er blevet arbejdsløs, så vil man sikkert bare gerne have pengene udbetalt.
Tre procent er selvfølgelig ikke meget, men inflationen ligger på cirka samme
niveau, og vi har stadig mulighed for at forhandle lokalt ude på virksomhederne.
Det er her – i de lokale forhandlinger – det bliver afgjort, om vi får noget ud af,
at det går godt for danske virksomheder for tiden, så vi måske kan hive en lille
reallønsfremgang hjem.
Godt for farmand
Et af de elementer i industrioverenskomsten, der ikke handler så meget om
penge, men om balance mellem arbejde og privatliv, er aftalen om, at fædre får
ret til to måneders øremærket barselsorlov. Der er bestemmelser på vej fra EU,
som handler om det samme, og vi har reageret hurtigt og fået det skrevet ind i
overenskomsterne.

\ fortsættes side 4
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OVERENSKOMSTER GIVER SMÅ
SKRIDT FREMAD – MEN VI GÅR
STADIG BAGLÆNS
Det giver reelt også lidt penge til de fædre, der tager orloven, men det vigtigste
er, at det er et vigtigt skridt i retningen af mere ligestilling og i retning af et bedre
familieliv. Det kan på sigt vise sig at være noget af det vigtigste, vi har gjort for
at skabe en bedre balance mellem job og familieliv.
En lille trøst til de fyrede
En tredje detalje, der hjælper er, at folk der bliver fyret, i mange tilfælde kan tage
fem ugers uddannelse med ind i dagpengeperioden.
Det kræver en lov-tilretning, men når det falder på plads, så er det lidt nemmere
at komme videre, fordi man får op til 85 procent lønrefusion under uddannelsen.
Forhåbentlig hjælper det nogle videre mod det næste job.

Kapløbet: får du pension, før du sidder i rullestol?
Vi har også gjort det sværere at være gammel på arbejdsmarkedet.
Først blev efterlønsordningen hakket til plukfisk, så den i dag kun er relevant for
nogle få. Og pensionsalderen bliver i disse år skruet i vejret hurtigere, end du
kan nå at google mimrekort. Tag et kig på din datter, der måske lige er begyndt i
børnehave. Hvis statens prognose holder, skal hun putte mindst 74 lys i lagkagen,
før hun kan ansøge om sin folkepension.
Det kan godt være, at gennemsnitslevealderen stiger, men efterhånden som
kløften mellem rig og fattig øges, så vil der også være en nedslidt underklasse,
der først kommer til at nyde godt af folkepensionen på det tidspunkt, hvor de
reelt ikke har kræfter til andet end at ønske sig et par nye dæk til rullestolen.
Så hvad skal vi med en velspækket fritvalgs-pensionskonto, hvis vi ikke længere
tror på, at vi er friske nok til at nyde alderdommen, når vi endelig får lov til at
trække os tilbage?
Alt i alt nytter det ikke, at vi med overenskomsterne lapper lidt på velfærdstaten
med et par Disney-plastre, hvis et flertal i Folketinget hakker benene af vores
flexicurity-model med et par velslebne macheter.
Det er, når man hæver sig op i det helikopter-blik, at man overvejer, om vi i
SAMDATA\HK i stedet skulle blive bedre til at engagere medlemmerne i en mere
aktivistisk linje, hvor vi sammen sparker døren ind til politikerne og kræver, at de
ikke løbende slagter de små fremskridt, vi trods alt har forhandlet os frem til.
\

Læs mere om resultaterne i industrioverenskomsten på side 25.

Foto: Ernst Poulsen

Velkommen til bjørnegrotten
Overenskomsten er altså fin nok. Men der er ingen grund til at fejre de små
fremskridt med kaviar og jubel-champagne. Tværtimod. Måske skal man bare
smøre sig en leverpostejsmad som sædvanligt.
Vi er nemlig blevet lullet ind i en forvisning om, at det altid går fremad med vores
velfærdssamfund.
Men reelt er der sket store tilbageskridt på nogle helt afgørende områder.
For eksempel er vilkårene for dem, der bliver fyret, betydeligt dårligere end
tidligere. Dagpengesatserne er udhulet kraftigt, medlemmerne skal bidrage med
30 procent mere, og perioden, man kan få dagpenge i, er afkortet, så flere falder
ud af systemet.

Så selv om den nye overenskomst giver nogle få ugers uddannelse, så kan det
godt føles, som man har fået lov til at komme med på kurset ”Sådan holder du
hamster”, lige før man bliver kastet i bjørnegrotten.

De nye overenskomstaftaler indeholder nogle fornuftige forbedringer for fædre, forældre og fyrede. Men fordelene overskygges af de tilbageskridt, som Folketinget ruller ud over os, mener
SAMDATA\HK’s næstformand Per Robert Nedergaard Nielsen.
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\ Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net

MULTIMEDIEDESIGNER, FREMTIDENS WEBUDVIKLER \

Foto: Peter Clausen

På side 7 kan du møde
Maja Nørbjerg Jensen,
studerende på multimediedesigneruddannelsen i
Aarhus, og hendes
underviser Rasmus
Cederdorff.

NY STUDIEORDNING:
NU ER MULTIMEDIEDESIGNERE
ENDNU MERE RELEVANTE FOR
ERHVERVSLIVET
Den nye studieordning har gjort de færdiguddannede multimediedesignere langt mere relevante for erhvervslivet,
mener uddannelseschef på IBA Erhvervsakademi Kolding. Uddannelsen har nu fået mere fokus på at kode og brugergrænseflader.
”Uddannelsen til multimediedesigner var tidligere for bred. Smørret blev smurt
for tyndt ud over brødet. Det var godt for de helt små virksomheder, hvor multimediedesignere kunne være blæksprutter. Men for de lidt større virksomheder
var de for fagligt svage.”
Det var i korte – og meget grove – træk konklusionen, da man i 2018 lavede et
fagligt kasseeftersyn af multimediedesigneruddannelsen, fortæller Per Søgaard
Toft, uddannelseschef på IBA Erhvervsakademi Kolding. Som en konsekvens af
det, valgte man at gøre studieordningen mere fokuseret fagligt ved at give de
studerende bedre kompetencer til at programmere.
”Vi har flyttet det fagligt over på brugerinvolvering, brugergrænseflader, programmering og interaktion. Det udgør nu halvdelen af uddannelsen,” siger han.
”Men det er stadig en uddannelse, som producerer nogle meget fleksible medar-

bejdere. Som multimediedesignere kan de både stå for videoproduktion, bestride
jobbet som website manager og meget mere. Derfor er det en meget holistisk
uddannelse, som kan gå ind i mange forskellige funktioner,” siger uddannelseschefen.
Tilpasser uddannelsen lokalt
Samtidig er der med den nye studieordning givet mulighed for, at de forskellige
erhvervsakademier, som udbyder uddannelsen, kan tilpasse det efter den efterspørgsel, som de oplever i deres lokalområde.

\ fortsættes side 6
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”Hos os har vi valgt at tilbyde de studerende at specialisere sig enten i webudvikling eller digital markedsføring. Det har vi gjort efter at have set på virksomhederne i vores område. Vi lagde os fast på webudvikling og digital markedsføring, fordi
vi har mange virksomheder indenfor det felt i området,” siger Per Søgaard Toft.
Han tilføjer, at mens en multimediedesigner stadig er en meget fleksibel uddannelse, som kan gå ind i mange forskellige funktioner på en arbejdsplads, har IBA
Erhvervsakademi Kolding valgt fokusere på at uddanne de studerende særligt
indenfor programmeringssproget Javascript. Netop fordi man har vurderet, at der
både er brug for IT-medarbejdere, som kan varetage brugergrænsefladerne og
brugeroplevelsen, altså alt det, som er nært på brugerne.
Ny navn eller holde på det gamle?
Efter Per Søgaard Tofts beskrivelse af ændringerne af uddannelsen, er et af de
spørgsmål, der melder sig: hvis uddannelsen nu er ændret så meget, både i selve
studieordningen, som gælder for alle de erhvervsakademier, som udbyder uddannelsen, og de lokale tilpasninger, hvorfor har man så ikke gjort rent bord, og givet
uddannelsen et helt nyt navn?
I sit svar peger uddannelseschefen på IBA Erhvervsakademi på, at uddannelsen fra
gammel tid har haft en – retfærdigt eller ej –lidt træls bagage at slæbe rundt med.
”Tidligere har uddannelsen haft et ry i retningen af, at hvis du ikke kunne blive
andet, kunne du altid blive multimediedesigner. Sådan var det i gamle dage, men i
dag er virkeligheden en helt anden,” siger han.
Per Søgaard Toft understreger, at man har haft spørgsmålet om nyt navn eller ej
oppe at vende flere gange de sidste tre år.
”Men nu er virksomhederne faktisk begyndt at søge efter multimediedesignere i
jobopslag. Det har de ikke gjort tidligere. Så nu er uddannelsen slået fast i markedet,” siger han.
Først syn for sagen i år
Men inden vi bliver alt for optimistiske, understreger Per Søgaard Toft, at mens
det foreløbigt ser meget positivt ud, får man først rigtigt syn for sagen, når de
første multimediedesignere på den nye studieordning bliver færdige med uddannelsen her til sommer.
”Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvor meget eller hvor lidt det har hjulpet.
Det er faktisk nu her, at de første studerende på den nye studieordning er gået i
praktik,” siger han.
Ifølge Per Søgaard Toft kommer de første indikationer, når der bliver holdt praktiksamtaler. Her er hans undervisere ude at tale med virksomhederne. Men selv vil
han være mere sikker i sin sag, når de studerende skal til at skrive deres hovedopgaver sammen med virksomhederne.
”Men lad os nu se, hvordan virksomhederne oplever de nye studerende. I hvert
fald har vi gjort vores bedste for at målrette uddannelsen til fremtidens behov.”
\

\

\ MULTIMEDIEDESIGNERUDDANNELSEN KORT

\

Multimediedesignere arbejder med alle niveauer af den digitale
designproces. Man arbejder bl.a. med design og udvikling af
webløsninger, digitale brugeroplevelser og indholdsproduktion til
digitale medier. Uddannelsen består af obligatoriske elementer,
valgfrie elementer og en praktikperiode.
Uddannelsen består af fem fagområder:
\ Brugergrænsefladeudvikling vedrører design og udvikling af digitale
løsninger med særlig vægt på brugergrænseflader.
\ Brugeroplevelser handler om udvikling af digitale brugeroplevelser.
\ Indholdsproduktion fokuserer på produktion af indhold til digitale
medier.
\ Forretning handler om forretningsmodeller, dataforståelse og virksomhedens eksistensgrundlag.
\ Teknologi zoomer ind på de teknologier, der indgår i digitale medieprodukter og produktion af digitale medier
Under valgfag/lokale fagelementer specialiserer den studerende sig i et
konkret emne inden for multimedieproduktion. Der bliver udbudt forskellige valgfag på de forskellige erhvervsakademier.
Der veksles mellem holdundervisning, forelæsninger, workshops og
større projektopgaver.
Uddannelsen foregår i Esbjerg, Grenaa, Herning, Kolding, København,
Køge, Lyngby, Nykøbing F, Odense, Skive, Slagelse, Sønderborg, Aalborg
og Aarhus.
Uddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt og en mundtlig eksamen.
Kilde: Uddannelsesguiden.

”

Tidligere har uddannelsen haft et ry i retningen af, at
hvis du ikke kunne blive andet, kunne du altid blive
multimediedesigner. Sådan var det i gamle dage,
men i dag er virkeligheden en helt anden.
Per Søgaard Toft, uddannelseschef IBA Erhvervsakademi Kolding.
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\ Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net

MULTIMEDIEDESIGNER, FREMTIDENS WEBUDVIKLER \

”BARE JEG FÅR
LOV TIL AT KODE”
Maja Nørbjerg Jensen er begejstret for at have valgt en uddannelse som multimediedesigner, hvor særligt det at kode har fanget hendes
interesse. SAMDATA Magasinet besøger Erhvervsakademi Aarhus for at få et bud på, hvordan de studerende og underviserne oplever
den nye studieordning på uddannelsen. Og ikke mindst hvad den giver dem af kompetencer.

Foto: Peter Clausen

Læs historien
om Maja på
de næste
sider

\ SIDE 7

”BARE JEG FÅR
LOV TIL AT KODE”

En ny studieordning skulle gøre uddannelsen som multimediedesignere mere
attraktiv. Mens vi endnu mangler at se, hvordan virksomhederne tager imod de
første, som til sommer bliver uddannet efter den nye studieordning, kan man jo
vælge at spørge en underviser og en studerende.
Derfor er SAMDATA Magasinet på besøg i Aarhus, på Erhvervsakademi Aarhus
(ofte forkortet EAAA), for at tale med Rasmus Cederdorff, adjunkt og underviser
på multimediedesigneruddannelsen og Maja Nørbjerg Jensen, der er på tredje
semester af uddannelsen. Vi begynder med et lidt provokerende spørgsmål for at
få gang i samtalen hen over bordet i det stille møderum i stueetagen på EAAA’s
nye bygning.
Jeg har hørt folk sige, at uddannelsen før har haft et ry for, at hvis ikke man
kunne andet, så kunne man altid blive multimediedesigner. Er det stadig
rigtigt?

”

Kan man kode, kan man sætte strøm til noget
design. Det er den kobling mellem design og
programmering, som mange studerende bliver
tiltrukket af. Det kræver jo noget at blive god
til begge dele.

Foto: Peter Clausen

Rasmus Cederdorff, adjunkt på EAAA
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Maja Nørbjerg Jensen og Rasmus Cederdorff smiler lidt overbærende.
”Det synes jeg ikke. Det er en uddannelse, som rammer bredt i forhold til, hvad
man kan blive bagefter. De studerende har stor indflydelse på, hvordan de vil
præge deres profil. Uddannelsen giver plads til, at man som studerende kan
fokusere på netop det, som man brænder for både inden for design og programmering,” svarer adjunkten.
Med den nye studieordning er der kommet mere fokus på programmering,
det at kode. Hvordan har I oplevet det?
Maja Nørbjerg Jensen svarer først:
”Jeg synes, at de første tre uger af frontend-specialiseringen har været mega-fede. Der har virkeligt været mulighed for at kode, kode og kode. Altså at komme
i dybden med det for at se, hvad man kan bruge det til. Det synes jeg, er rigtigt
interessant.”
Hvad fik dig til at vælge den uddannelse?
”Jeg kan godt lide design og at programmere. Så det kunne kun blive godt.”
Har det været svært?
”Nej, det synes jeg ikke. Det med at kode ligger lidt til mig. Jeg har altid været
god til at lære nye ting, så ny viden kommer rimeligt hurtigt til mig. Jeg synes, at
det er fedt, at man kan komme i dybden med at programmere.”
Rasmus Cederdorff indskyder:
”Nu er du på tredje semester, hvor du har valgt at læse frontend developer-linjen, så det er det, du taler ud fra.”
Maja Nørbjerg Jensen nikker til sin underviser.
Hvordan var det så, da du begyndte på uddannelsen for et par semestre
siden?
”Jeg kan huske, at alt i undervisningen i at kode var fedt. Jeg kom hjem og viste
det frem: Se, hvad jeg har lavet. Det lignede lort med skrigende farver ud over
det hele, men jeg synes, at det var så fantastisk, at det, jeg havde haft inde i mit
hoved, nu fungerede på skærmen. Jeg viste det til alle, der ville kigge. Men så

”

Jeg vil ikke et sted hen, hvor jeg ikke skal kode.
Maja Nørbjerg Jensen, studerende på EAAA

måtte jeg hen til underviseren i design for at finde ud af at prøve andre farver.”
Rasmus Cederdorff supplerer:
”Kan man kode, kan man sætte strøm til noget design. Det er den kobling mellem
design og programmering, som mange studerende bliver tiltrukket af. Det kræver
jo noget at blive god til begge dele.”
Maja Nørbjerg Jensen fortsætter:
”Jeg troede lige først, at jeg var rimeligt god til design, men jeg kan godt mærke,
at jeg er lidt bedre til det at kode. Men så må jeg bare øve mig i det med design.”
Rasmus Cederdorff peger på, at multimediedesigneruddannelsen netop er en
konsekvens af, at der er brug for folk, som har kompetencerne til at arbejde med
web.
”Nu har jeg selv læst datamatiker i tidernes morgen, og nu underviser jeg så i
programmering på multimediedesigneruddannelsens tredje semester, frontend
developer-linjen. Som multimediedesigner handler det meget om at skabe
noget, man kan se, altså user interface, et eller andet visuelt, hvor datamatikere
omvendt skriver en masse kode, hvor de så får nogle logs, som viser resultatet af
deres kode.”
Maja Nørbjerg Jensen nikker:
”Nu synes jeg også, at det med at kode begynder at give rigtig god mening, fordi
før var det med mange af tingene, at man havde det lidt sådan-hvad-skal-jegnogensinde-bruge-det-til. Men så kommer Rasmus med en opgave, hvor man
kan se, at det nu giver mening at bruge det. Nu har vi lige lært et nyt programmeringskoncept med klasser og objekter, hvor man ikke aner, hvad det skal nytte.
Men lige så stille giver det mening. Nu kan man se, at det er pisse-smart. Det er
stadig kompliceret. Men smart.”

Foto: Peter Clausen

Foto: Peter Clausen

Rasmus Cederdorff plejer at lykønske sine studerende med deres valg: Man står
bare stærkere på IT-arbejdsmarkedet, hvis man er god til at kode, lyder hans
pointe.
”Det plejer også at hjælpe med lysten til at lære at kode, når jeg siger det,” siger
han.
Maja Nørbjerg Jensen griner.
Hvilken form for praktikplads kunne du godt tænke dig?
”Et eller andet sted, hvor jeg bare kan få lov at kode. Hvis jeg også kunne få lov
til at designe lidt, vil det også være godt. Jeg vil gerne have en blanding, men jeg
vil ikke et sted hen, hvor jeg ikke skal kode.”
Men hvis du er så glad for at kode, hvorfor har du så ikke valgt at læse på
datamatikeruddannelsen?
”Jeg overvejede begge dele, men jeg blev tiltrukket af, at design også indgik. Jeg
havde haft design på B-niveau i gymnasiet, som jeg havde fundet spændende.
Så jeg har valgt multimediedesign for at finde ud af, hvad jeg bedst kunne lide.
Jeg var meget i tvivl, inden jeg startede. Jeg kunne bedst lide at kode, men det
andet var også interessant. Det ene udelukker ikke det andet.”
\

Rasmus Cederdorff, adjunkt og underviser på multimediedesigneruddannelsen og Maja
Nørbjerg Jensen, der er på tredje semester af uddannelsen, fortæller SAMDATA Magasinet om den nye studieordning på multimediedesigneruddannelsen.
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FORSVARET BRUGER
MULTIMEDIEDESIGNERE
I stedet for at stå overfor sergenter og andre undervisere foregår mere og mere undervisning i forsvaret digitalt.
Det kræver multimediedesignere og andre kompetencer til at visualisere undervisning, så den er så nem som muligt at gå til for eleverne.
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Baretter, grøn kamuflage og blankpolerede støvler er næppe det første, du eller
dine kolleger tænker på, når du bliver præsenteret for en multimediedesigner.
Alligevel har forsvaret brug for den slags IT-kompetencer til at uddanne både
værnepligtige og fastansatte soldater. Den sidste sætning kan måske få dig til
at rynke brynene en smule mere. Så for at undgå yderligere forvirring vender vi
blikket mod kaptajn Bo Posselt Kristensen.
”Vi skal bruge multimediedesignere til at visualisere vores undervisning med
henblik på at øge indlæringen,” siger han.

”

Vi har et mål i forsvaret om at have flere
elever for at give vores bidrag til at
uddanne de unge.
Kaptajn Bo Posselt Kristensen

Dygtige fagfolk er ikke nok
Til daglig er han chef for det, der i forsvarets daglig tale kaldes FU-ELM 3CISOPSBTN/FSR (Det første, FU ELM, står for Hærens Fjernundervisnings Element), som er en del af Føringsstøtteregimentet. Kort fortalt er det den enhed,
der skal støtte hæren i at udvikle fjernundervisning, som er en del af omstruktureringen af forsvaret bestemt af politikerne på Christiansborg i januar 2019. Og
det er her, at multimediedesignerne kommer i spil.
”Forsvaret har altid været kendt for at have dygtige instruktører til at undervise.
Men når undervisning skal foregå som fjernundervisning, stiller det større krav til
materialet, da det ofte ikke er muligt at spørge instruktøren, fordi undervisningen
ikke er bundet til et bestemt sted og tidspunkt. Det betyder, at vi nødt til at kunne visualisere vores budskaber væsentligt klarere,” siger Bo Posselt Kristensen.
Ofte foregår fjernundervisningen over en computer, tablet eller smartphone, som
er understøttet af video, tekst og quizzer.
”De skal se og høre et forløb, som de så skal handle ud fra. Det kan være alt
fra omskoling til nye radiosystemer til at håndtere transport af ammunition. Det
kan også være, at eleverne sidder fysisk hver for sig, mens de følger en lærers
undervisning. Det er reelt set klasseundervisning, som er flyttet til computeren,”
siger Bo Posselt Kristensen.

\ KORT OM
FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet, der tidligere hed Telegrafregimentet, blev oprettet i 1951
bl.a. med henblik på at uddanne og støtte andre af hærens enheder.
Regimentet har til huse på kasernerne i Fredericia og Haderslev, men
har også enheder i Karup og Høvelte.
Chef for føringsstøtteregimentet er oberst Henrik Graven Nielsen,
der har ansvaret for regimentet, der består af tre bataljoner, godt 650
medarbejdere.

Kaptajn Bo Posselt Kristensen fra Føringsstøtteregimentet i Fredericia har både haft
multimediedesignere i praktik sammen med den fastansatte multimediedesigner, der udformer fjernundervisning til forsvarets værnepligtige og fastansatte. Her ses kaptajnen
sammen med en af mediegrafikeleverne, Frederik Kehlet.

Værdifuldt at uddanne de unge
Ifølge ham kræver det medarbejdere, som kan designe den grafiske ”indpakning”
af undervisningen.
”Indholdet leverer fagfolk, mens vi skal sørge for at visualisere det på den rigtige
måde, så det understøtter indlæringen bedst muligt for eleverne. Her gælder
det, at vi som mennesker har nemmere ved at tilegne os undervisning, hvis det
foregår gennem billeder fremfor bare tekst,” siger Bo Posselt Kristensen.
Netop derfor har han ansat en multimediedesigner, en mediegrafiker samt to
mediegrafikerelever ud over en række multimediedesignerstuderende, som har
været i praktik i hans enhed.
”Vi har et mål i forsvaret om at have flere elever for at give vores bidrag til at
uddanne de unge. Vi mener, at vi har noget værdifuldt at give videre, så derfor
skal vi naturligvis også tage det ansvar på os,” siger kaptajnen.
Ifølge ham har praktikanterne, som han henter på IBA Erhvervsakademi i Kolding,
fået frie rammer til at løse opgaver. Bo Posselt Kristensen oplevede det første
forløb som så positivt, at han i dag har det tredje hold i gang.
Ikke tænkt over før
”Det er noget, som vi bliver ved med, fordi vi som organisation har brug for at få
input til at gøre tingene anderledes og bedre. Nogle gange kigger de lidt mærkeligt på mig og spørger: hvorfor gør I det på den måde? Svaret kan være: Sådan
har vi altid gjort. Så det er sundt, at vi bliver tvunget til at tænke kritisk over den
måde, vi har indrettet os på,” siger han.
Som et eksempel fremhæver kaptajnen, at multimediedesignere spørger til
retningslinjerne for copyright, noget han ikke lige havde tænkt over før. Både
fastansatte og praktikanter formår at komme med ny viden.
Selvfølgelig går der lidt tid med at få multimediedesignere og andre IT-folk sikkerhedsgodkendt og lære dem, det som Bo Posselt Kristensen kalder jargonen:
”Vi har jo en mani med at bruge forkortelser, så nogle gange ligner de spørgsmålstegn, fordi de simpelthen ikke forstår, hvad vi siger til dem. Men det er
meget positivt, at de ikke bare siger ”javel”, men bliver ved med at spørge til, de
har forstået det.”
”Selvfølgelig skal man sige ”javel”, når man er i krig eller på øvelse, men i det
daglige er det en god oplevelse for mig at få udfordret min tankegang. Kan jeg
ikke forklare tingene for civile, vil jeg måske have svært ved at forklare vores
værnepligtige det. Og så skal vi gøre tingene bedre.”
\
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HANNA VAR
MULTIMEDIEDESIGNER
I FORSVARET
Uddannelsen som multimediedesigner er en bred uddannelse,
som gør det muligt at spænde over mange forskellige faglige
discipliner, mener Hanna Rundkvist Nielsen, der er ved at læse
en overbygningsuddannelse efter at have uddannet sig som multimediedesigner på IBA Erhvervsakademi Kolding. Sin praktiktid
gennemførte hun i Forsvaret.
Som hun sidder der ved bordet, overfor en medstuderende, hver med deres
MacBook, synes der ikke at være meget stå-til-højre-ret og blankpolerede
kampstøvler over Hanna Rundkvist Nielsen.
Den unge studerende fra IBA Erhvervsakademi Kolding har dog lige
overstået sin praktik i forsvaret, nærmere bestemt Føringsregimentet på
Fredericia Kaserne.
”Jeg var med til at lave undervisning med video, som de havde behov for,”
siger Hanna Rundkvist Nielsen.
Ikke målrettet et bestemt job
Inden vi i kommer til hendes oplevelse af praktiktiden i forsvaret, så lad os
lige dvæle et øjeblik ved studierne. I dag er Hanna Rundkvist Nielsen i gang
med en overbygningsuddannelse i webudvikling efter at have gennemført
uddannelsen som multimediedesigner. Hun er meget glad for at have gennemført studiet, fordi hun opfatter det som meget bredt.
”Det er ikke en uddannelse, som er målrettet et konkret job. I stedet kan
du dække mange forskellige positioner på en arbejdsplads. Vi lærer for eksempel at arbejde i WordPress (open source-blogsystem, red.) med at kode
sammen med HTML og CSS. På den måde synes jeg, at den uddannelse er
rigtig god,” siger hun.
Mens mange ikke forbinder multimediedesigner med det at kode, mener
Hanne Rundkvist Nielsen egentlig, at det har været godt at lære at kode,
arbejde i Photoshop og andet for senere at kunne bygge ovenpå.
”Nogle gange kan det være lidt kompliceret. Men det handler jo om at
forstå sammenhængene og få tingene til at virke,” siger Hanna Rundkvist
Nielsen. Hun har gennemført uddannelsen i en overgang mellem den gamle
og den nye studieordning for at forsætte med en overbygningsuddannelse i
webudvikling.
”Jeg vil gerne arbejde med hjemmesider bagefter,” siger hun.

\ KORT OM HANNA
RUNDKVIST NIELSEN
Hanna Rundkvist Nielsen, 23 år, har netop gennemført en uddannelse
som multimediedesigner på IBA Erhvervsakademi Kolding, hvor hun
var i praktik i Føringsregimentet i Fredericia.
Lige nu er hun ved at tage en overbygning, PBWEB (webudvikling)
også på IBA Erhvervsakademi Kolding. Selv kommer hun fra byen
Tørring, lidt nord for Vejle, men valgte at læse i Kolding bl.a. pga. af
studiemiljøet.
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\

Hanna Rundkvist Nielsen
har gennemført
multimediedesigneruddannelsen
på IBA Erhvervsakademi Kolding,
som hun har valgt, fordi det er en
meget bred uddannelse, som
kan udfylde mange forskellige
funktioner på en
arbejdsplads.

Kun to at sparre med
Hanna Rundkvist Nielsen var en af de første studerende på multimedieuddannelsen, som gennemførte sin praktiktid i Føringsregimentet i Fredericia.
”Det var noget helt nyt for dem at have praktikanter inde. Det var ikke det
samme stressniveau, som man ville opleve, hvis man var kommet i praktik
på f.eks. et multimediebureau, hvor der er mange, som har de samme
faglige kompetencer som en selv. Her var der kun to, som man kunne sparre
med fagligt,” siger Hanna Rundkvist Nielsen.
Hun fortsætter:
”Man skulle lige vænne sig til forsvaret. Når man for eksempel skulle bruge
deres computere, som er sikret udstyr, var det lidt underligt at anvende
en ”gammel” Windows-computer, når man var vant til en moderne Apple
laptop. På et multimediebureau vil man måske nok få en ny med det samme,
fordi man ikke er nødt til at tænke på sikkerhed hele tiden. Det handler jo
om landets sikkerhed og vedrører fortrolige oplysninger. Selvfølgelig var det
en udfordring at arbejde med så gamle maskiner og software, men når man
har vænnet sig til det, fungerede det jo fint.”
På trods af disse ting, oplevede Hanna Rundkvist Nielsen praktikforløbet
som meget positivt, hvor folk var meget åbne overfor nye ideer, som hun
kom med.
\

\ Af Malene Mølgaard. mail@storyseller.dk
\ Illustrationer. Line Malling Schmidt
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VOKSENDE RIFT
OM IT-PRAKTIKANTER
For brede profiler kan være årsag til besvær med at finde praktikpladser især for studerende på multimediedesignuddannelsen. Men med
nye, skarpe studieordninger er der ligefrem kø til praktikanter på nogle af landets erhvervsakademier.

Da IT-virksomheden Kviknet i august 2019 slog to
elevstillinger op på arbejdspladsen i Odense, var
interessen så stor, at de på få dage fik lidt over 120
ansøgninger. Kviknet, der leverer bredbåndsforbindelser,
uddanner både IT-supportere og datateknikere i virksomhedens fejlservice-afdeling, som hjælper med at løse tekniske problemer hos kunderne. Den voldsomme
interesse for praktikpladser overraskede direktør Yoel Caspersen, som er ærgerlig
over, at han var nødt til at give så mange håbefulde unge erhvervsskoleelever
afslag på en praktisk indgang til branchen.
”Det, der slog mig, var antallet af ansøgere til de to pladser, vi slog op. Jeg synes,
det er et meget højt tal og må være udtryk for en ubalance, for det er mit indtryk, at der er brug for IT-folk og en ekstrem mangel på praktikpladser,” siger han.
Det er ikke let
Med omkring fem år på markedet har Kviknet kun haft elever de seneste år, og
derfor har direktøren svært ved at vurdere, om hans oplevelse er en del af et
generelt mønster.
Men IT-virksomhedens erfaringer vækker til dels genklang hos campuschef Jonatan Yde fra Dania Erhvervsakademi i Grenå. Her lykkes det at få alle studerende på datamatiker- og multimedieuddannelsen ud i praktik.
”Men dermed ikke sagt, at det er let. Vi har det som et mål, at alle skal i praktik,
og vi gør, hvad vi kan for at undgå projektpraktik, fordi de studerende skal have
erhvervserfaringen,” forklarer Jonatan Yde som ikke oplever, at de studerendes
faglige niveau er problemet.

Stor spredning
Erhvervsakademi Dania gør en ekstra indsats for at hjælpe med at finde praktikpladser.
”Vi har lister med virksomheder, der er interesseret i praktikanter, og når det
begynder at knibe for nogle, der har svært ved at komme ud af starthullerne,
så kan vi pege dem i retning af steder, hvor vi ved, de er interesserede og har
opgaver,” siger campuschefen fra Grenå og tilføjer, at geografi også kan have
betydning for hvor svært, det kan være at finde en praktikplads.
”Vi ligger i Udkantsdanmark og har ikke uanede mængder af praktikpladser i
nærheden, så de studerende skal af og til flytte sig, og det kan være en udfordring,” fortæller Jonatan Yde.
Men én ting er den geografiske spredning mellem uddannelsesstederne og placeringen af relevante praktikpladser. En anden ting er bredden i selve uddannelserne, fortæller Yoel Caspersen, der har en baggrund som selvlært udvikler.
Hvad som helst
Kviknet-direktøren har ingen relevant uddannelse inden for IT, men har arbejdet
sig frem fra at være kørende konsulent til højtspecialiseret tekniker via
selvstudier og mange sene aftener.

\ fortsættes side 14
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”En IT-medarbejder i dag kan være hvad som helst – det kan være en højt specialiseret tekniker eller forsker, eller det kan være en autodidakt generalist. I den
tunge ende har vi dataloger og lignende, som står for udvikling, men vi har også
brug for resten af kæden med IT-supportere og datateknikere til drift og support
af systemerne. Der er meget stor spredning, og det gør, at det kan være utroligt
svært at finde de rigtige profiler,” forklarer Yoel Caspersen.
Mangler standarder
De seneste år har han oplevet en lige så stor spredning i praktikansøgernes
faglige niveau. Derfor mener han, der er behov for en form for standard i forhold
til indhold, kompetencer og fagligt niveau på IT-uddannelserne.
Campuschef Jonatan Yde er meget enig i, at der mangler standarder – især
på multimediedesigneruddannelsen, som han har haft ansvar for i seks år på
Erhvervsakademi Dania i Grenå.
”I mere end 15 år har datamatikerne haft samme profil, mens multimediedesign
har ændret sig gennem tiden, og man har puttet det meste ind under den, hvis
der er kommet nyt, siger han og remser op, at der f.eks. er tilkommet videoproduktion, lyddesign, databaser og app-udvikling.
”Man har forsøgt at favne meget bredt, men eftersom der kun er halvandet år
før praktikken, så er der grænser for, hvor meget, man kan gå i dybden med
inden,” siger Jonatan Yde.
Arbejdsgivernes frustration
Han påpeger, at multimediedesign i udgangspunktet er en digital kommunikationsuddannelse.
”Og det kan blive lidt fortrængt af alle de her teknologier og derfor svært at
finde rundt i for arbejdsgiverne. Hvis man som virksomhed har en ide om, at man
skal have en udvikler eller programmør, så vil man gå efter en datamatiker, det er
der klar konsensus om. Hvis man leder efter en webudvikler, men får en kommunikationsmedarbejder, der kun har snust lidt til webteknologier, så kan jeg godt
forstå arbejdsgivernes frustration,” forklarer campuschefen, som deler ønsket om
en tydeligere profil.
”Så ville det også være meget nemmere for os at sælge til studerende, men også
til praktikpladser og kommende virksomheder,” siger Jonatan Yde.
Han fortæller, at Erhvervsakademi Dania er i gang med at skærpe profilen på
multimediedesigneruddannelsen.
”Vi skal være mere skarpe. Fra uddannelsesstederne har vi ikke altid været helt
gode til at fortælle, hvad en multimediedesigner kan. Ligesom der heller ikke har
været enighed om, at det, de gør, er at udvikle brugergrænseflader og brugeroplevelser,” siger han.

”

Jeg ved, at virksomhederne i allerhøjeste tager
praktikanter for at finde
ud af, om det er en person, de eventuelt skal
ansætte bagefter. Det
fortæller vi også virksomhederne er en god måde
at rekruttere på.”
Per Søgaard Toft, uddannelseschef IBA Kolding
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I kø til praktikanter
På Erhvervsakademi SydVest, der har uddannelsessteder i Sønderborg og Esbjerg, fortæller uddannelseschef for IT og Medier Stig Salskov Iversen, at de
oplever virksomhedernes vanetænkning i forhold til datamatikerne, som de sydjyske virksomheder kender til og gerne tager i praktik. Men generelt er det nemt
at finde praktikpladser i området – også for de studerende på multimedieuddannelsen, som fik ny studieordning i 2018 med mere fokus på design og udvikling af
digitalt content og brugerflader.
”Vi ser, at de nye studerende er meget mere teknisk og digitalt orienterede.
Multimedieuddannelsen har måske haft ry for ikke at være så teknisk, men med
den nye studieordning har det virkelig fået fokus og en anden profil, og det finder
virksomhederne ud af,” siger Stig Salskov Iversen.
”Der er rift om praktikanterne, og vi oplever en kæmpe efterspørgsmål – vi har
faktisk rigtig mange, der står i kø for at få de her uddannelsesprofiler i praktik, og
både virksomhederne og de studerende er meget tilfredse med praktikforløbene. Vi har lige gennemført en praktikevaluering og har fået de bedste resultater
nogensinde – i hvert fald når vi snakker praktik,” siger han begejstret.
Erhvervsakademi SydVest har spurgt 50 virksomheder om deres oplevelse af
at have en datamatiker eller multimediedesigner i praktik, og stort set alle har
svaret, at de enten er meget tilfredse eller tilfredse med deres praktikant. Efter
forløbet svarer 90 procent af virksomhederne, at de ønsker at ansætte en person med samme faglige profil som praktikanten.
”Det må betyde, at uddannelserne er relevante i forhold til det, virksomhederne
efterspørger i regionen,” konkluderer uddannelseschefen.
Speeddating og åbent hus
IBA Erhvervsakademi Kolding uddanner ikke datamatikere, men har to specialiseringer inden for multimedieuddannelsen. De oplever ikke udfordringer med at
finde praktikpladser, fortæller uddannelseschef Per Søgaard Toft.
”Vi har faktisk ventelister og virksomheder, der står i kø for at få praktikanter, og
vi har absolut ingen problemer med at få dem afsat,” siger han.
Men akademiet gør også sit til at få praktikaftalerne på plads blandt andet med
speeddating, hvor lokale virksomheder inviteres og får mulighed for at bejle til
potentielle praktikanter.
”Der bliver der lukket rigtig mange praktikkontrakter. Og så har vi vores erhvervscenter, som har mange kontakter i lokalområdet. Vi indgår i netværk som
f.eks. IT Kolding, og da vi fik ny studieordning på multimediedesign, inviterede
vi 20 virksomheder ind og fortalte om ordningen og elevernes kompetencer,”
fortæller Per Søgaard Toft.
Lidt nemmere at afsætte
Til gengæld er det lidt tungere, når de nyuddannede efterfølgende skal ansættes
på ordinære vilkår på trods af, at beskæftigelsestallene i det sydvestjyske område
generelt er gode.
”Selvom vores praktiktal er bedre end nogensinde, så er der stadig et dilemma i,
at vi har IT-folk, der går ledige,” erkender Stig Salskov Iversen fra Erhvervsakademi SydVest.
Det er hans erfaring, at datamatikerne er lidt nemmere at afsætte til faste job,
mens han endnu afventer beskæftigelsestallene for den nye studieordning på
multimedieuddannelsen.
”Vi håber, de bliver ansat efterfølgende – specielt når virksomhederne selv svarer, at de ønsker at ansætte en med den her kompetenceprofil. Så jeg har en stor
tiltro til, at det smitter af på jobsituationen, siger uddannelseschefen og tilføjer,
at erhvervsakademiet forklarer virksomhederne, at praktik er en god måde at se
potentielle nye medarbejdere an.
”Jeg ved, at de i allerhøjeste grad tager praktikanter også for at finde ud af, om
det er en, de eventuelt skal ansætte bagefter. At de så bagefter måske ikke har
midlerne til at ansætte, det er dilemmaet,” siger han.
Tager praktikanter men ansætter ikke
På Erhvervsakademi Dania i Grenå oplever campuschef Jonatan Yde, at det langt
fra er alle studerende, der sendes ud i praktik, som får job samme sted.
”Blandt vores studerende er der nemmere overgang fra praktikant til ansat hos
datamatikerne, hvor vi med multimediedesignerne oplever, at en god håndfuld
virksomheder tager praktikanter ind, som de ikke ansætter efterfølgende, men i
stedet tager nye praktikanter ind,” fortæller han.

I 2018 ændrede IBA i Kolding på multimedieuddannelsen, som blev gjort mere
snæver. Profilen er indrettet i forhold til fremtidens behov baseret på kompetencer, som er efterspurgt i 1.100 østjyske jobopslag samt input fra virksomhederne
og IT-fagforeninger som SAMDATA.
Få folk i job
Da de første studerende herfra for nylig er startet i praktik og bliver færdiguddannet til sommer, er uddannelseschef Per Søgaard Toft endnu lidt tilbageholden
med at tale om virkningen. Men ifølge IBA’s erhvervsparathedsanalyser mangler
virksomhederne i trekantsområdet IT-arbejdskraft, og det mærker erhvervsakademiet i Kolding.
”Vi har relativt held med at få folk i job – i hvert fald webudviklerne, mens det er
en lille smule sværere med multimediedesignerne,” fortæller uddannelseschefen
og peger på et dilemma, de jævnligt diskuterer i netværket IT Kolding, som han
er en del af.
”Det er mystisk, at vi har venteliste på at få dem i praktik, men at vi samtidig har
høj ledighed. Man skulle tro, når virksomhederne gerne vil have praktikanter, så
vil de også gerne ansætte dem bagefter,” siger han.
Opdragelse og større krav
Per Søgaard Toft understreger, at de seneste ledighedstal er tre år gamle, og der
er en lang omløbshastighed fra en ændring i en uddannelsesprofil til at kunne se
effekten. Men uden at kunne føre bevis for det, antager han, at man måske nogle
steder i branchen har en ide om, at når en webudviklerpraktikant har lavet en
hjemmeside for en virksomhed, så lever den af sig selv de næste to-tre år med
magiske IT-krydderier.
”Alle virksomheder i dag ved, at de skal have en hjemmeside. Men det er ikke alle,
især ikke de små virksomheder, der har forstået, at det er et kontinuerligt arbejde
at vedligeholde og opdatere. Så der skal vi måske ud og opdrage
virksomhederne og stille større krav til at få praktikanter fra os. Men det er altid
en afvejning af at få de unge mennesker ud i praktik, og derfor
ikke stille alt for store krav,” siger Per Søgaard Toft.

”

Vi skal være mere skarpe.
Fra uddannelsesstederne
har vi ikke altid været helt
gode til at fortælle, hvad
en multimediedesigner kan.
Ligesom der heller ikke har
været enighed om, at det,
de gør, er at udvikle brugergrænseflader
og brugeroplevelser.”
Jonatan Yde, campuschef Erhvervsakademi Dania i Grenå

For IT-direktør Yoel Caspersen er fordelene ved at have praktikanter i virksomheden til at tage og føle på. I hvert fald, hvis man finder det rigtige match mellem
virksomhed og studerende.
”Så får man en dedikeret medarbejder i en længere periode, og samtidig skal
man ikke underkende den økonomiske fordel i at få en person ind tidligt, hvor
man kan bruge de timer, der skal til for at oplære vedkommende i virksomhedens
rutiner. Jeg betragter praktikpladser som en investering i fremtiden både for min
virksomhed og vores branche,” siger han.
\
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GUIDE

Af Malene Mølgaard. mail@storyseller.dk

SÅDAN DESIGNER I DET
BEDSTE PRAKTIKFORLØB

Når arbejdspladser tager multimediedesignere eller datamatikere i praktikforløb, er der flere vigtige ting, som skal være på plads
for at sikre et godt praktikforløb. Her giver praktikkoordinator ved KEA, Københavns Erhvervsakademi, Gitte Jul sin guide til god
praktik

1

3

Praktik er en læringssituation.
Husk at praktikanten stadig er under
uddannelse og ikke modtager løn.
I praktikken skal der være faglige
udfordringer for praktikanten.
Rutineopgaver, som kan varetages
af en studentermedhjælper uden
særlige faglige kompetencer,
udgør ikke et godt praktikforløb.
\

Find afgrænsede opgaver, som udfordrer den studerende. Sæt
ikke kun praktikanten til små rutineopgaver, som personen kunne
have løst uden sin faglige ballast. Husk praktikanter er næsten
færdiguddannede og meget gerne vil vise, hvad de kan og udfordres
fagligt. De fleste opløste praktikforløb skyldes
manglende faglige udfordringer. 			
\

4
Inkluder praktikanten i fællesskabet. Det betyder, der skal indrettes en arbejdsplads, hvor
den studerende kan sidde med sine opgaver og helst sammen med kollegerne i teamet, så
praktikanten bliver inkluderet i arbejdsfællesskabet, arbejdspladskulturen og rutinerne. De studerende peger selv på, at en væsentlig faktor for at trives i praktik er det sociale, og at de bliver
taget godt imod på arbejdspladsen og inkluderet i fællesskabet.
\

2
Vær skarpe på hvilke profiler I søger, og hvilke opgaver, der skal løses.
Er det f.eks. nødvendigvis en specialist, der er behov for, eller kunne
mange opgaver i virkeligheden løses af en datamatiker eller en multimediedesigner? Afklar tydeligt jeres forventninger til praktikanten, så både
praktikanten og virksomheden får mest muligt ud af praktikforløbet.
\
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\ Illustrationer Line Malling Schmidt

5
Tag evt. flere
studerende i praktik
på samme tid, hvis I har
opgaverne og ressourcerne til det. Især på datamatikeruddannelsen er
gruppepraktik er en god ide, fordi det giver flere perspektiver på problemstillinger, flere opgaver bliver løst, og de studerende kan diskutere
opgaverne med hinanden, og der skal stadig kun afsættes ressourcer
til én kontaktperson.
\

Hver onsdag formiddag hiver personalet i IT-servicevirksomheden Kviknet et par timer ud af driften til intern oplæring
af virksomhedens praktikanter. For at påtage sig opgaven at
uddanne nye kolleger kræver, at man prioriterer det, mener
virksomhedens direktør Yoel Caspersen.

6
Udpeg en kontaktperson blandt kollegerne på arbejdspladsen. Det
er et krav! Kontaktpersonen kan give den studerende faglig sparring
og står til rådighed for praktikanten, hvis der opstår tvivl, eller den
studerende ikke kan komme videre med en opgave. Optimalt kan
kontaktpersonen holde ugentlige møder med den studerende om
ugens opgaver, og hvad der skal ske. Vær åben, hvis den studerende
selv byder sig til og gerne vil med på opgaver i andre teams. Brug
vejlederen, I får tildelt fra uddannelsesstedet, og spørg gerne til råds
om stort og småt.
\

7
Brug praktikperioden som udvidet jobsamtale. Praktikanten skal være i virksomheden 10 uger 37 timer om ugen. Brug
tiden som en prøveperiode, hvor I tester, om den studerende
kunne være en potentiel medarbejder hos jer.
Et praktikforløb er en rigtig god
rekrutteringsmetode, så udnyt det.
Overvej at forlænge samarbejdet
ved at finde en faglig problemstilling,
som praktikanten kan arbejde
videre med efter praktikken i sit
afgangsprojekt – det kan både
arbejdspladsen og den
studerende få glæde af.
\

I KVIKNET
SKAL ALLE
PRAKTIKANTER
IGENNEM
KUNDESERVICE
Når de IT-studerende i virksomheden Kviknet hver onsdag formiddag mødes
til intern oplæring, foregår det i virksomhedens kundeservice. Formålet med at
hive dem ud af driften og ind i kundeservice er at gøre de studerende bedre til
at servicere kunderne, forstå brugerne og ruste dem til fremtidens opgaver –
også selvom de skal forholde sig til emner og opgaver, de I hverdagen ikke har
noget at gøre med under deres praktikforløb.
- Ved at gøre det, kan man også få den store fornøjelse at opdage, at nogle
måske har potentiale for mere end det, vi lige havde regnet med, og så er
der en gulerod i at tilegne sig viden, de måske kan bruge senere i karrieren,
forklarer Yoel Caspersen.
Han går meget op i, at hans elever har nemt ved at kommunikere med virksomhedens kunder.
- De har trods alt en meget stor snitflade med vores kunder, så de skal kunne
tale i telefon med folk og hjælpe dem, siger direktøren, der både er med til at
uddanne IT-supportere, der har med den kundevendte brugersupport at gøre,
og datateknikere, som får forsmag på at bygge nye systemer hos Kviknet.

\ SIDE 17

\ Af Andreas Rasmussen. ar@andreas-rasmussen.dk

Foto: IT-Universitetet

\ MULTIMEDIEDESIGNER, FREMTIDENS WEBUDVIKLER

UDEN EN PLAN BLIVER
EFTERUDDANNELSE
BLOT ET MEDARBEJDERGODE
Virksomhederne er ikke gode nok til at udnytte den viden og de kompetencer, som medarbejderne tager med hjem fra efteruddannelse.
Det kræver systematisk håndtering, siger eksperter.
Selvom medarbejdere i både det private og offentlige jævnligt efteruddanner sig,
så går alt for meget viden tabt. Mange arbejdsgivere har slet ikke fokus på, hvordan efteruddannelsen kan bruges i organisationen. I stedet får det ofte karakter af
et medarbejdergode, siger eksperter. De peger på, at ordentlig udnyttelse af den
nye viden kræver planlægning og prioritering.
"Det sker ofte, at jeg støder på efteruddannelse, hvor hverken deltageren eller
arbejdsgiveren har tænkt grundigt over, hvad der ville være godt for dem hver
især. Det er ofte, at man ikke har en præcis begrundelse for efteruddannelsen,"
siger Frans Bévort, der er lektor på CBS.
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Vær ærlig om hensigten
Han har efter en karriere som bl.a. uddannelses- og udviklingschef forsket i Human Resource Management og oplever, at efteruddannelse mange steder bruges
som en slags betalt ferie, hvor der ikke er forventning om et stort fagligt output.
"Der kan jo være mange gode grunde til at give folk et ‘mentalt spa-ophold’, men
så skal man bare være ærlig om, at det er det, der er tilfældet. Hvis man siger:
'Jeg vil gerne sende den her medarbejder afsted for at forkæle og beholde medarbejderen', så er det i det mindste ærligt. Man kan godt bruge efteruddannelse til
at sige til medarbejdere, at man er glad for deres indsats og gerne vil beholde dem

på arbejdspladsen," siger Frans Bévort.
Han peger også på, at efteruddannelse nogle gange bruges som meget dyre
ryste-sammen-arrangementer.
"Vi skulle lave et change management-forløb for nogle ledere. En af de ansvarlige
direktører sagde: ‘Det er jo om ikke andet godt, at vi får bragt folk sammen, så de
får talt med hinanden.' På den måde kommer de sekundære effekter nemt til at
overdøve de primære mål med uddannelse og udvikling. Derfor bør man tænke
over, hvad man egentligt vil opnå med det, man sætter i gang," siger han.
Brug for kritiske øjne
Han efterlyser, at man ude på arbejdspladserne bliver bedre til at tale om, hvorfor
den enkelte medarbejder skal på efteruddannelse, hvad vedkommende har brug
for at lære, og hvordan det skal bruges i organisationen efterfølgende.
"Der er mange chefer, HR-folk og medarbejdere, der ikke er særligt skarpe på,
hvad formålet med efteruddannelse i deres organisation er. Der er ofte ikke
en tilstrækkelig konkret refleksion over, hvorfor medarbejderne sendes afsted,
og derfor bliver der heller ikke fulgt op på, hvad folk har lært, og hvordan det
bidrager til virksomheden. Det kan jo godt være, at de ‘var glade for frokosten og
underviseren’, men man er ofte for dårlige til at vurdere, hvad det man har udviklet og lært, konkret kan bruges til, når man vender tilbage til arbejdspladsen,"
lyder den skarpe dom fra CBS-lektoren.
Derfor er det essentielt at lave grundige overvejelser før, medarbejderne kommer
afsted på kursus.
"Som leder eller uddannelsesansvarlig skal man kigge sig selv i øjnene og spørge:
'Hvordan fører det budget, jeg har afsat til uddannelses- og udviklingsaktiviteter
til det organisatoriske resultat, som jeg ønsker?' Hvis ikke det gør det, så må man
enten finde på en anden plausibel forklaring eller spare pengene i stedet. Nogle
steder er det jo tilsyneladende nok at henvise til, at det er tradition at tage på
kurser," siger Frans Bévort.
Men det er ikke kun virksomheden, der spilder ressourcer, hvis der sløses med
efteruddannelsen, mener han.
"Man snyder også sig selv som medarbejder, hvis man bruger tid på noget, som
ikke fremmer ens personlige udvikling eller karriere. Det bliver bare en pause i arbejdslivet i stedet for at bruge tiden og energien på noget, man får noget ud af."
Han understreger dog, at der i dag er mere refleksion over emnet i virksomhederne end tidligere.
"Folk er blevet mere kritiske overfor det, formentligt fordi man er hårdere
spændt for, så man er også negativ overfor den bunke papirer, der ligger på
skrivebordet når man kommer hjem. Så der skal være pay-off, hvis man skal tage
tiden ud af kalenderen," lyder hans bud.

"Det kan være en god idé at lave et længere forløb, hvor man hele tiden bliver
udsat for nye udfordringer lige udenfor ens vante arbejdsområde. Men hvis du er
ansvarlig for den type medarbejderudvikling, så kan det jo være en halvtidsstilling
alene at stå for at planlægge den slags. Så er det ofte meget lettere at sende
folk på kursus, selvom det ofte ikke virker," siger Frans Bévort.
Kursus på samlebånd
Frans Bévort står ikke alene med sin opfattelse af problemerne i forhold til ureflekteret efteruddannelse. Louise Harder Fischer, der er adjunkt på IT-Universitet
i digital transformation og har en ph.d. i IT-ledelse, har tidligere været studierektor på Københavns Erhvervsakademi og arbejdet med IT-sektoren. Hun ser de
samme tendenser som Frans Bévort:
“Mit indtryk er, at der er to typer efteruddannelsesdeltagere. Den ene er dem,
hvor lederen har sat retningen for, hvad deres medarbejder skal efteruddannes i.
Ledelsen har defineret et problem og ønsker én bestemt tænkning og løsning, og
så tager alle et kursus i agil projektledelse eller kunde-involvering,” siger hun og
konstaterer: ”Den form for efteruddannelse sikrer nye og ensartede kompetencer til virksomheden.”
Hun mener som Frans Bévort, at der i størstedelen af virksomhederne slet ikke
reflekteres nok over, hvordan efteruddannelse bruges. Det er den anden type
efteruddannelsesdeltagere:
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”

Er der overhovedet plads og tid til at nogen kommer
tilbage fra efteruddannelse og holder et gå-hjemmøde om det de har lært og set?
Louise Harder Fischer, adjunkt på IT-Universitetet

Integration af nye kompetencer er svært
En anden central udfordring ved efteruddannelsen er, at det kan være svært at
få indarbejdet medarbejdernes nye viden og evner i de daglige arbejdsrutiner.
"Det er jo en gammel debat: Hvordan overfører man læring fra klasselokalet
til praksis? Det er sindssygt svært. Vi kender det jo selv fra CBS, hvor vi ville
save den gren over, vi sidder på, hvis vi sagde, at det ikke nytter noget at blive
undervist," griner han.
Han uddyber problemstillingen:
"Men hvor lærer man egentligt? Man kan få en masse formel læring i skolen og
på efteruddannelse, men det er i det daglige arbejde, hvor man løser de konkrete
opgaver, at man lærer at udføre arbejdet."
Han peger på, at systematisk efteruddannelse og kompetenceudvikling med stor
effekt kan ske direkte på arbejdspladsen:
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“Min fornemmelse er, at der er mange, der får et kursus, fordi ‘nu er det deres
tur’ eller fordi der ikke lige ligger en lønforhøjelse om hjørnet. Og så bliver kurset
givet som en anerkendelse. Dér er der jo ikke tænkt på, hvordan virksomheden
får noget ud af det, udover at man holder på medarbejderen et år eller to,” siger
hun og uddyber:
“Efteruddannelse er blevet til noget, den enkelte selv efterspørger. Det er blevet
til en del af motivationspakken, at man f.eks. får mulighed for at følge et kursus,
man har ønsket sig. Virksomheden ved så, at de har en tilfreds medarbejder, fordi
de får opfyldt et selvrealiseringsbehov, der resulterer i noget ekstra til cv’et og
en øget markedsværdi. Det er min opfattelse, at den tænkning ligger til grund for
manges valg af efteruddannelse. Virksomhederne har ikke et systematiseret blik
på efteruddannelse.”
Ny viden kommer sjældent i brug
Louise Harder Fischer mener også, at der er alt for lidt fokus på at få de nyerhvervede kompetencer i spil på arbejdspladsen og foreslår, at man sender flere
afsted på samme kursus.
“Tilbageløbet af viden er altid en udfordring. Dét jeg selv brugte meget, da jeg
var leder, var at sende to afsted samtidig, så man har en kollega med. Det giver
meget større sandsynlighed for, at der kommer noget tilbage til virksomheden, i
stedet for at man kommer alene tilbage som en overfyldt videns-boble.”
Hun efterlyser konkrete planer hos lederne for, hvordan efteruddannelsen skal
bruges efterfølgende.
“Vidensdelingskulturen er meget vigtigt. Har man en ‘tilbageløbskultur’? Er der
overhovedet plads og tid til, at nogen kommer tilbage fra efteruddannelse og
holder et gå-hjem-møde om det, de har lært og set? Det skal man sætte tid og
struktur af til, så de kan øse ud af deres nye viden,” siger hun og tilføjer:

“Det kræver en systematiseret tilgang til videndelingen og efteruddannelsen i
organisationen, så det ikke bliver tilfældigt og henover frokosten. Der er brug for
at være åbne og lytte til, hvad folk har lært i en konstruktiv og demokratisk ånd.”
Gør man først det, så kan det til gengæld sætte gang i en positiv spiral, siger
Louise Harder Fischer.
“Efteruddannelse smitter. Men det skal ikke være i ånden af individuel belønning.
Det skal være, fordi det anvendes og anerkendes som et vigtigt element i virksomhedens fortsatte udvikling. Hvis nogen først kommer med noget ny viden,
der anvendes, så kommer andre også og efterspørger ny og anderledes viden.
Det skaber et momentum, hvis man afsætter den fornødne tid til at reflektere
over, hvordan outputtet fra efteruddannelsen kan sættes i spil.”
\

”

Man snyder også sig selv som medarbejder, hvis man
bruger tid på noget, som ikke fremmer ens personlige
udvikling eller karriere.
Frans Bévort, lektor på CBS
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\

EFTERUDDANNELSE GIVER
MULTIMEDIEDESIGNERE
RETNING
For tre multimediedesignere har efteruddannelse været centralt i deres karriere. Her fortæller Claus Jensen, Stine Bo Johansen og Steffen Bech om, hvordan
de har bygget ovenpå deres uddannelse for at kunne
få det job, de drømmer om.
Selvom de har samme uddannelse, er Claus Jensen, Stine Bo
Johansen og Steffen Bech tre meget forskellige steder i deres
arbejdsliv. Fælles for dem er, at de har brugt efteruddannelse til at
specialisere sig for at trække karrieren i en bestemt retning.

Multimediedesigner-uddannelsen favner en bred vifte af teknologier og arbejdsområder, og både Steffen Bech, Stine Bo Johansen
og Claus Jensen har haft et ønske om at specialisere sig efter endt
uddannelse.
På de næste sider kan du møde tre de multimediedesignere, der på
hver sin vis har konstateret, at behovet for uddannelse ikke stopper,
bare fordi de har forladt skolens faste rammer.
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\ Som fortalt til Andreas Rasmussen

EFTERUDDANNELSE FIK
CLAUS OP AT FLYVE
“Da jeg blev færdiguddannet var det svært at
finde job for mig og mine studiekammerater. Det
var lige efter finanskrisen. Jeg arbejdede et år
på en folkeskole og kom senere i praktik hos en
el-installatør. Firmaet fusionerede med et andet
el-firma og fik en marketingsafdeling. I to år lavede
jeg deres hjemmeside, brochurer, datablade,
annoncer og anden markedsføring. De var meget
fokuseret på solceller, men på et tidspunkt kom
der nye love, der gjorde det mindre attraktivt at
få opsat solceller, så vi var en masse i firmaet, der
blev opsagt i 2015.
Jeg kom ind på en maskinfabrik, hvor jeg også
lavede markedsføring. Der udviklede jeg en helt
ny visuel identitet til firmaet. Den proces tog
halvandet år.
Jeg har taget kurser i fotografering og videoredigering, men også et dronebevis, så jeg kan filme
fra luften. Maskinfabrikken lavede udstyr til blandt
andet stalde og vindmøller, så det var meget
oplagt at filme det med drone.
De havde investeret i en drone, men havde overset, at der var krav om dronebevis, hvis man skulle
flyve i byerne. Derfor blev jeg sendt på dronekursus. Det var helt klart en motivationsfaktor, at man
kunne få lov til at prøve noget nyt og blive dygtig
til nogle nye ting.

”

Jeg havde en god dialog med direktøren, da jeg
skulle på efteruddannelse. Alle mine arbejdsopgaver blev sat på hold, mens jeg var væk, og de var
generelt meget fleksible.
At efteruddanne sig spiller en rolle i forhold til
arbejdsglæde. Man oplever en tiltro, når de rent
faktisk er interesserede i, at man udvikler sig. Det
var fedt at få en bredere vifte af opgaver og ikke
kun lave de samme ting.
Indenfor digital markedsføring går det så stærkt,
og man kan hurtigt blive ”uddateret” i sine grafiske
og tekniske kundskaber, hvis man ikke følger med.
Man kan ende med, at man ikke længere har de
kompetencer, der er brug for.
I februar i år startede jeg i en mindre grossistvirksomhed, der leverer belysning til underholdningsbranchen. Jeg skal stadig lave markedsføring,
men det er primært med fokus på fotografering
og produktion af videoer. Det var klart en fordel,
at jeg havde dronebevis og videoerfaring, da jeg
søgte videre.
Det jeg laver nu, var også det, jeg håbede på, da
jeg startede på skolen. Det var ikke så let lige, da
jeg blev færdiguddannet, men det var dét, der var
ambitionen, og nu er det lykkedes.”
\

Claus Jensen
er 29 år gammel.
Han er uddannet
multimediedesigner
fra Erhvervsakademi
MidtVest i Herning
i 2011.

At efteruddanne sig spiller en rolle i forhold til arbejdsglæde. Man oplever
en tiltro, når de rent faktisk er interesserede i, at man udvikler sig.”

Steffen Beck
er 36 år og bor i
Greve Strand på den københavnske vestegn.
Han blev færdiguddannet
som multimediedesigner i
2006 og arbejder i dag
i KMD som
udvikler.

STEFFEN LÆRTE ET
SPROG MED BEDRE
FREMTIDSUDSIGTER

“Jeg har altid vidst, at jeg ville være udvikler. Jeg var skoletræt, så jeg gik efter
en kort, men relevant uddannelse og havnede på multimediedesigner. Da jeg blev
færdig var jeg ansat som webudvikler i fire år og derefter blev jeg ansat i Dansk
Kabel TV, hvor jeg var i næsten 10 år.
I min fritid lavede jeg meget PHP (programmeringssprog, red.), som vi også
brugte i Dansk Kabel TV’s interne platform. Men vi ville gerne skrive den om i C#
(programmeringssprog, red.), som i min optik er mere fremtidssikret end PHP.
Derfor kom jeg afsted på kurser hos Teknologisk Institut i C#. Det var firmaet,
der betalte for uddannelsen. Udgiften var først og fremmest de timer, jeg brugte
på kontoret på at sætte mig ind i det nye sprog, men selvfølgelig også selve
kurserne. Det var en investering i mig fra min arbejdsgivers side, men de endte
også med at få en C#-udvikler ud af det.
Dét jeg fik mest ud af var at sidde med koden i Visual Studio (Microsofts udvikSIDE 22 \ SAMDATA MAGASINET 2 \ 20

lingsmiljø, red.) og prøve at kombinere de nye ting jeg lærte. At skrive konkret
kode, at google mine spørgsmål og læse en masse på Stack Overflow (online
forum for programmører, red.).
I starten var vi kun to udviklere, men den anden var meget skarp i C#. Så for
at jeg kunne komme i gang, fik jeg kurserne. Den første halvanden måned efter
kurserne var stadig ren læring, men derefter begyndte det at gå fremad med at
arbejde i sproget.
For min arbejdsgiver var det en fordel, at de fik en stabil platform i et kodesprog,
som det på det tidspunkt, 2014-15, var på vej frem. Men de fik også en engageret og glad medarbejder. For det øgede trivslen at lære noget nyt og bevæge sig
fra PHP til C#.
Det sværeste var at arbejde sammen med en, som var mange mil foran mig selv.
Jeg skulle lære det hele fra bunden. Det var svært at få det op at køre selv, uden

STINE BRUGER
PROJEKTLEDERKURSUS
TIL AT SAMLE ALLE
VÆRKTØJERNE
I VÆRKTØJSKASSEN
“Efter jeg blev færdig, har jeg både arbejdet som grafiker i et
firma, som multimediedesigner i en fodboldklub, været selvstændig, konsulent og løst freelanceopgaver. Jeg har hovedsagligt
lavet hjemmesider. I dag er jeg jobsøgende.
Vi multimediedesignere kan så mange ting, og jeg er stadig ikke
helt fast bestemt på, hvad jeg vil. Den ene dag vil jeg gerne lave
hjemmesider, den næste dag grafik, den tredje dag marketing,
og den fjerde dag vil jeg gerne lave det hele. Men jeg hælder
nok mest til at lave hjemmesider, som også er det, jeg har mest
erfaring med.
Jeg har været så privilegeret, at jeg hele tiden har kunnet kombinere min interesse for sport, især fodbold, med mit arbejdsliv.
Jeg har først og fremmest haft jobs og søgt jobs, der havde
noget med fodbold at gøre, og ikke fokuseret så meget på indholdet. Måske er det derfor, at jeg nu ikke helt ved, hvad jeg vil.
Jeg har efteruddannet mig som projektleder. Det er en rolle, som
jeg godt kan se mig selv i i fremtiden. Jeg har prøvet de forskellige faggrupper og har også en fortid som uddannet sælger, så jeg
synes, at jeg har mange forskellige værktøjer i værktøjskassen.
Jeg kan tale med alle fagligheder i en virksomhed og forstå, hvad
de mener. Jeg tror, at jeg vil være en god projektleder, fordi jeg
kan koble alle faglighederne sammen. Det er nok den vej, jeg
skal.

”

Stine Bo Johansen
er 36 år og bor i Vejle.
Hun blev færdiguddannet
som multimediedesigner
fra erhvervsakademiet
i Århus i 2012.

Lige nu søger jeg mest i jobs i mediebureauer. Jeg er nok ret jysk,
så det er ikke så meget ‘se mig’, jeg vil helst et sted hen, hvor
vi spiller hinanden gode i stedet for, at det er mig, der skal være
god. Og det konflikter jo lidt med at være i et mediebureau, tror
jeg.
Jeg er sådan et menneske, der kan have svært ved at forklare,
hvorfor det i en given situation er rigtigt at gøre x eller y, selvom
jeg ved, at det er det rigtige at gøre. På projektlederkurset fik jeg
en masse ord og værktøjer til at forklare, hvorfor vi skal gøre x,
og hvordan vi skal gøre det. Selvom jeg ved, hvad der er rigtigt,
så har jeg haft svært ved at sætte ord på. På den måde var
projektlederkurset en god overbygning til de ting, jeg har lært på
handelsskolen og erhvervsakademiet.
Nogle af mine tidligere jobs har også indebåret projektledelse, så
jeg ved, at jeg kan det. Men det er rart, at jeg nu også har papir
på det.”
\

På projektlederkurset fik jeg en masse ord og
værktøjer til at forklare hvorfor vi skal gøre x,
og hvordan vi skal gøre det.

at skulle trække alt for meget på min kollega. Det krævede mere at lære det selv, men det gav også en god
erfaring i at søge information på egen hånd i stedet for
altid at spørge min kollega.
Mine chefer udviste mig stor tillid. De bakkede mig
op og sagde: ‘Det kan du sagtens’. Det var en god
oplevelse.
I dag arbejder jeg som udvikler hos KMD, hvor jeg arbejder med arkivering af data. Vi laver interne værktøjer til at arkivere dokumenter på vegne af kommunerne,
som ifølge loven skal arkivere deres data. Jeg udvikler
stadig i C#, men har også hjælpescripts i VBscript
(programmeringssprog, red.) og PHP.”
\

”

De fik også en engageret
og glad medarbejder.
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IT-OVERENSKOMST
NÆRMER SIG
Mens disse linjer skrives, forhandles en hel stribe overenskomster mellem fagforeningerne på den ene side og
arbejdsgiverforeningerne på den anden.
En af de vigtige overenskomster for SAMDATA\HK er IT-overenskomsten mellem HK og Dansk Erhverv. Ved redaktionens afslutning var den ikke forhandlet endnu, og det er derfor ikke muligt at beskrive det præcise resultat.
Men – historisk set har der altid været en meget klar afsmitning fra Industriens Funktionæroverenskomst, der blev
indgået den 9. februar. I denne artikel gennemgår vi derfor resultaterne fra de første aftaler, som ret sikkert vil få
betydning for IT-overenskomsten.
Du kan se de endelige resultater på www.hk.dk/omhk/sektor/hk-privat/ok20
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OVERENSKOMSTER PÅ VEJ:

INDUSTRI-OVERENSKOMSTER
LAPPER HULLERNE I DET
SOCIALE SIKKERHEDSNET

De første overenskomstforlig på industriområdet har givet mere ligestilling, mere fleksibilitet i lønnen og mere til KVU-praktikanter,
elever og lærlinge. Håbet er nu, at nogle af resultaterne også kommer IT-folket til gode i de næste forhandlingsrunder.
”Danmarks sociale sikkerhedsnet har fået en hel del huller i løbet af de seneste
år,” konstaterer Kim Bonde Nielsen tørt.
”Det er noget af det, vi lykkedes med at lappe på ved OK 2017 og som vi har
bygget videre på ved OK 2020-forhandlingerne.”
Kim Bonde Nielsen sidder med ved bordet, ved en række af HK’s overenskomstforhandlinger, blandt andet når IT-overenskomsten, OK 2020, med Dansk
Erhverv skal forhandles på plads for en ny periode.
Lige nu er han og kollegaerne i forhandlings-teamet midt på opløbsstrækningen.
De første overenskomster er forhandlet på plads mellem CO-Industri og Dansk
Industri.
”Den aftale får altid stor betydning for de andre overenskomster, og derfor har vi
et ret godt billede af, hvad IT-overenskomsten kommer til at indeholde.”
Langsigtede forbedringer
Nogle af de store forbedringer i overenskomsterne er kun kommet, fordi man har
haft en langsigtet strategi, fortæller Kim Bonde Nielsen.

”Da vi første gang fik sat penge af til fritvalgskontoen i 2007 blev vi til grin, fordi
det kun var 0,5 procent. Men nu kommer den i løbet af de næste tre år op på syv
procent, og så giver det pludseligt medarbejderne nogle reelle friheder.”
”Min arbejde med fritvalgskonti startede, før det blev et element i de landsdækkende overenskomster, og var med et IT-firma i København, hvor vi skulle indgå
en virksomhedstilpasset overenskomst, hvor der var stor forskel på, hvad de
forskellige medarbejdere ønskede. Nogle ville helt klassisk have mere i løn. Nogle
ville have mere på pensionskontoen, og nogle ville have flere fridage.”
”Virksomheden kunne selvfølgelig ikke give dem alle sammen det hele. Men jeg
fandt på at lave en konto, hvor medarbejderne selv kunne vælge en gang om
året. En del år senere fik vi etableret en lignende model i de landsdækkende
overenskomster. Nu når vi op på syv procent i løbet af de næste par år, og så er
det noget, der begynder at kunne mærkes,” siger Kim Bonde Nielsen.
\ fortsættes side 26
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Målet med fritvalgskontoen er, at den både kan give luft og fleksibilitet til alle,
der er pressede. Det kan være nybagte forældre, der gerne vil have mere tid til
børnene, eller ældre medarbejdere, der ønsker at nedtrappe arbejdstiden – eller
det kan ganske simpelt være, at man har brug for at få udbetalt flere penge.
Mere ligestilling
En anden af de store ændringer i industri-overenskomsten er, at fædrene (juridisk set ”medfar” eller ”medmor”) får tre ugers ekstra barselsorlov på fuld løn, så
de har ret til i alt 16 uger med fuld løn. Det betyder samtidigt, at overenskomsten
i god tid kommer i overensstemmelse med EU’s kommende krav på området.
”Det er både en god støtte til forældre og et vigtig skridt i retning af en bedre
ligestilling, så det ikke ender på klassisk vis med, at den ene af forældrenes
karriere går i stå,” siger Per Robert Nedergaard Nielsen, der er næstformand i
SAMDATA\HK.
Han peger også på et andet vigtigt element i Industri-overenskomsten som et
godt sikkerhedsnet for IT-folk.
”Den nye aftale giver folk, der er blevet fyret mulighed for at få op til fem ugers
uddannelse i opsigelsesperioden. Det er fremragende, fordi det kan blive en god
start på at komme videre til det næste job,” siger Per Robert Nedergaard Nielsen.
Håbet er, at dem der står mellem jobs, vil benytte lejligheden til at opgradere
deres viden eller måske afprøve en ny retning, så de har nemmere ved at lande
et nyt job.
Da der stadig forhandles er det i skrivende stund uvist, om det lykkes at få andre
forbedringer i overenskomsten for de IT-ansatte.
Vi har selv et ansvar
Den samlede værdi af de forskellige forbedringer i Industrioverenskomsten er
svær at udregne præcist i kroner og øre. Som minimum får man en procent mere
om året på fritvalgskontoen, men Kim Bonde Nielsen peger på, at medlemmerne
også selv har et ansvar for at forhandle deres løn.
”IT-overenskomsten er, som de fleste andre af HK Privats landsdækkende
overenskomster, en minimallønsoverenskomst, hvor den ansatte selv skal bruge
de håndtag, der er indbygget i overenskomsten. Man skal selv holde øje, og hver
gang man får mere ansvar, ekstra opgaver, eller bidrager positivt til ”forretningen”, så skal man sørge for at gribe muligheden og forhandle mere i løn.”

Et tre-årigt sats
Overenskomsterne har på det private område været treårige siden 2014, og det
har både fordele og ulemper.
”Det er altid et sats fra begge sider. Man kan vinde på at have en aftale, der
sikrer nogle lønstigninger tre år frem i tiden, men man kan også tabe på det, hvis
inflationen begynder at stige, og man får et reallønstab,” konstaterer Kim Bonde
Nielsen.
Grundlæggende er han dog glad for, at aftalerne rækker nogle år frem i tiden,
fordi det giver ro og stabilitet.
”Forhandlingssystemet vil sande til, hvis vi skulle igennem alle overenskomsterne
hvert eneste år,” lyder det tørt fra Kim Bonde Nielsen.
\

SÅDAN BLEV
INDUSTRIOVERENSKOMSTEN

\

I skrivende stund er IT-overenskomsten ikke forhandlet
færdigt, men det er sandsynligt, at hovedelementerne fra
Industrioverenskomsten også bliver en del af IT-overenskomsten mellem Dansk Erhverv og SAMDATA\HK.
\ Fritvalgskontoen øges fra fire til syv procent og udvides med nye
muligheder for børne¬familier, der kan bruge kontoen til at holde barns
anden sygedag og til fravær ved læge¬besøg med barn.
\ Ligestillingen styrkes markant, idet familierne får yderligere tre ugers
forældreorlov med fuld løn, hvor de ekstra uger øremærkes til den
anden forælder.
\ Lærlinge og elever får pensionsopsparing allerede fra, de fylder 18 år,
hvor det i dag er to år senere.
\ Aftalt uddannelse bliver gjort til en permanent ordning.

Foto: Ernst Poulsen

\ Afskedigede medarbejdere kan tage op til fem ugers uddannelse.
\ Arbejdsmiljørepræsentanter får styrket deres vilkår med bedre uddannelsesmuligheder og IT-faciliteter.
\ Betalingssatser og tillæg stiger.

”

De nye barselsregler er et vigtigt skridt i retning af en
bedre ligestilling, så det ikke ender på klassisk vis med,
at den ene af forældrenes karriere går i stå.
Per Robert Nedergaard Nielsen, Næstformand for SAMDATA\HK
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FORHANDLERNE
HK’S KERNETEAM AF FORHANDLERE TIL
IT-OVERENSKOMSTEN MED DANSK ERHVERV
BESTÅR AF FIRE PERSONER. BAG HOLDET FINDES DER DOG EN RÆKKE FOLK, SOM SUPPLERER MED FAGLIG VIDEN, JURIDISK INDSIGT OG
TALBEREGNINGER.

KERNEFORHANDLERNE ER:

”

Da vi første gang fik sat penge af til fritvalgskontoen blev vi til
grin, fordi det kun var 0,5 procent. Men nu kommer den i løbet
af de næste tre år op på syv procent, og så giver det pludseligt
medarbejderne nogle reelle friheder.”

PER ROBERT NEDERGAARD NIELSEN
\ Har været med til at
forhandle overenskomster for
HK siden midt-firserne, og er
derfor en af de mest rutinerede forhandlere. Næstformand
for SAMDATA\HK og medlem
af HK Privats sektorbestyrelse i Sydjylland. Tillidsrepræsentant siden 1980. Arbejder
som intern IT-supporter i CDK
Global i Vejle.
FLEMMING ULDALL
\ Er den stemme ved
forhandlingsbordet, der ved,
hvad de konkrete aftaler får
af betydning ude på arbejdspladserne. Bestyrelsemedlem
SAMDATA\HK og IT- Medier
og Kommunikation (ITMK).
Softwareudvikler hos DXC
Technology.

Kim Bonde Nielsen, faglig sekretær, HK

SÅDAN ER
FORLØBET

FAKTA

KIM BONDE NIELSEN
\ Er faglig sekretær og har
arbejdet i HK siden
slut-firserne.

9. februar: CO-Industri og Dansk Industri indgik forlig om industrioverenskomsten. Aftalen sætter hovedretningen for de øvrige overenskomster.
Hos HK skal Butiksoverenskomsten forhandles på plads først, og derefter går man i
gang med at forhandle Handel- Viden og Serviceoverenskomsten. Når den er på plads,
begynder forhandlingerne med Dansk Erhverv om IT-overenskomsten.
Umiddelbart efter der er opnået et forlig, behandler branchesektionen ”IT medie og
Kommunikation” (ITMK) resultatet. De giver deres indstilling til sektorbestyrelsen, der
behandler resultatet og ITMK’s indstilling. Det sker inden for et par døgn efter, forliget er
indgået.
Straks efter sektorbestyrelsens behandling udarbejdes Informationsmateriale og
anbefaling af resultatet formidles ud til de berørte medlemmer. Tillidsrepræsentanterne
indkaldes til orientering og urafstemningsmateriale udsendes straks efter.
SAMDATA\HK’s medlemmer er omfattet af såvel offentlige som private overenskomster.
De offentlige forhandles i 2021. På det private område, har både HK Handel og HK Privat
en lang række landsdækkende overenskomster som forhandles i disse uger og måneder.
Så snart de er endelig afklaret går afdelingerne i gang med flere hundrede virksomheds/
særoverenskomster, der også omfatter IT folk.
\

KIM JUNG OLSEN
\ Er faglig chef i HK Privat.
Har arbejdet i Grafisk
Forbund og senere HK
i lidt over tyve år.
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VI ER IKKE
JYSKE
KREJLERE

Det handler om at være velforberedt og veludhvilet, hver gang
Kim Bonde Nielsen går ind til overenskomstforhandlingerne. Men
selv om det er argumeanter og udholdenhed der tæller ved bordet, så er det vigtigste faktisk at skabe tillid i lokalet, fortæller en
af HK’s erfarne overenskomstforhandlere.
Ekstra skjorter. Tandbørste. Tandpasta. Liggeunderlag og sovepose.
Det er ikke, fordi HK’s faglige sekretær Kim Bonde Nielsen rejser til eksotiske rejsemål midt i vintermørket. Men når vi når til slutningen af februar, bliver arbejdstasken pakket lidt mere omhyggeligt.
Målet er Dansk Industris glaskontor på Rådhuspladsen eller Dansk Erhvervs lokaler
i Børsen i København, og det specielle er, at han på denne tid af året ikke altid ved,
hvor lang tid det tager, før arbejdsdagen er ovre. Når først overenskomstforhandlingerne går i gang, kan det tage 10 timer, eller det kan tage et par døgn, før han
kommer hjem igen.
”Når vi først går i gang, så bliver vi ved, indtil vi er færdige. Hvis vi først begynder at holde pauser, så får folk nye ideer eller begynder forfra med gentagelse af
synspunkter, der er præsenteret. Det forlænger processen, men forbedrer ikke
resultatet,” forklarer Kim Bonde Nielsen, der er en af de folk i HK, der har det som
en fast del af jobbet at forhandle overenskomster.
Næsten et års forberedelser
Før han når frem til at pakke tasken med de ekstra skjorter, er der gået næsten et
års forberedelser.
”Vi er ude i hele landet, hvor vi deltager i medlemsmøder i afdelingerne og møder
med tillidsfolkene. Samlet set fik vi i foråret 2019 næsten 20.000 forslag og ønsker
ind fra medlemmerne og baglandet, så jeg tør godt sige, at vi er temmelig skarpe
på, hvad medlemmerne ønsker.”
De mange forslag blev på Dansk Industris område (timeløn og funktionærområdet)
opsummeret til ca. 700 protokollater, som er blevet præsenteret for modparten i
ugerne, før de egentlige forhandlinger gik i gang.
”Jeg har sørget for at træne lidt mere i månederne op til. Bare noget med at løbe
lidt og gå flere ture – og når så selve dagen kommer, sørger jeg for at være veludhvilet og klar,” fortæller Kim Bonde Nielsen, der får det til at lyde lidt som om, han
skal stille op til en halvmaraton. Det er heller ikke helt ved siden af.
Ud over arbejdstasken, har han fyldt rullekufferterne med papirer, bilag og baggrundsmateriale, så han er helt sikker på at kunne finde inspirationsmateriale og
viden til forhandlingerne. Samtidigt har han en stribe livliner klar – aftaler med folk,
der skal sove med mobiltelefonen, så de kan svare på spørgsmål både nat og dag.

Kim Bonde Olsen
med den tre-årige
IT-overenskomst som
forhandles mellem HK
og Dansk Erhverv.

Foto: Ernst Poulsen
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120 mand der går i cirkler og to i lokalet
De første – og helt afgørende forhandlinger – blev afholdt i Dansk Industris bygninger på Rådhuspladsen i København.

”

Det helt afgørende er, at vi stoler på modparten. Det her er ikke jysk
krejlerhandel, hvor det gælder om at snyde hinanden.
Kim Bonde Nielsen, HK

Her starter man altid med at forhandle overenskomsten mellem CO-Industri
og Dansk Industri. Det skyldes alene, at den dækker hele 230.000 ansatte og
dermed er den toneangivende overenskomst. Det får så afsmittende – ja næsten
bindende virkning – på de øvrige overenskomster.
”Det specielle er, at der kun er to mand fra hver side, der reelt sidder i forhandlingslokalet. Resten – og det er cirka 120 mand fra de to sider – går rundt i
stueetagen hos Dansk Industri, hvor vi drikker utroligt meget kaffe, spiser lakrids
og står standby, hvis der er brug for vores viden.”
”Jeg har taget et liggeunderlag med, men mange gange blunder man bare i en
stol, fordi man skal kunne vågne og være skarp med det samme, hvis man bliver
kaldt ind for at rådgive om et bestemt protokollat.”
Et hierarki af overenskomster
Når CO-Industriaftalen er faldet på plads, skal et par andre overenskomster mellem HK og Dansk Erhverv falde på plads. Først derefter bliver IT-overenskomsten
forhandlet. Det betyder også, at der er en masse aftaler, der ikke er så enkle at
ændre på.
”Der er ingen – fra hverken den ene eller anden side af forhandlingsbordet – der
har råd til at komme tilbage til baglandet og fortælle, at de har aftalt sig til et
mindre gunstigt resultat end det, der blev aftalt inde ved industri-overenskomsten. Derfor har de første forhandlinger utroligt stor betydning for alle andre
resultater,” forklarer Kim Bonde Nielsen.
Når IT-overenskomsten skal forhandles, sker det i Dansk Erhvervs lokaler i
Børsen, og her rykker Kim Bonde Nielsen ind i selve forhandlingslokalet, hvor han
bliver flankeret af faglig chef Kim Jung Olsen og SAMDATA\HK’s to bestyrelsesmedlemmer Per Robert Nedergaard Nielsen og Flemming Uldall.
Efter de indledende runder indsnævres antallet af personer igen, så
SAMDATA\HK’s repræsentanter rykker ”ud” i de tilstødende lokaler, hvorfra de
bistår, når der er emner, som kræver særlig indsigt.
”Fra da af kører vi i ”produktion”, hvor vi går de mange forslag igennem fra en
ende af. Nogle ting er nemme at blive enige om, andre er helt udelukket. Den
opdeling sker ret hurtigt, så vi kan koncentrere os om de elementer, hvor der skal
forhandles og finde på løsninger for at blive enige,” fortæller Kim Bonde Nielsen.

Det er ikke krejlerhandel
Når der forhandles så mange paragraffer og protokollater, og når der forhandles i
døgndrift, er der også fare for, at detaljer kan gå galt, hvis bare et par enkelte ord
bliver skrevet forkert i processen.
”Det helt afgørende er, at vi stoler på modparten. Det her er ikke jysk krejlerhandel, hvor det gælder om at snyde hinanden for at få mest,” understreger Kim
Bonde Nielsen. Han har både oplevet, at han utilsigtet har ”fået noget” han ikke
skulle have haft via en utilsigtet formulering - og det modsatte.
”Men vi snyder ikke hinanden, og alting kan ændres helt frem til den endelige underskrift,” fastslår han og konstaterer tørt, at de få gange han har følt sig snydt,
så er det noget, han har husket mange år frem i tiden.
Hellere en aftale end Folketingsindgreb
Grundlæggende mener Kim Bonde Nielsen, at den danske model for overenskomstforhandlinger skaber gode resultater og er fornuftig for begge parter.
”Det er meget anderledes i de fleste andre lande, hvor der er en langt mere ”os
mod dem”-stemning. Bare i Sverige er der langt større afstand mellem parterne.”
”Lige nu krydser vi selvfølgelig klinger, for hver især at få mest muligt ud af forhandlingerne. Men i sidste ende så handler det om, at vi skal kunne samarbejde
bagefter. Vi har i virkeligheden mange fælles interesser, og hvis vi kan løse det
sammen, så er det langt bedre end, at Folketinget begynder at blande sig,” siger
Kim Bonde Nielsen.
\
Flemming Uldall er som en af SAMDATA\HK’s to
bestyrelsesmedlemmer med under forhandlingerne.

PRAKTISK PROBLEMLØSNING:
TRÆN DIN PROBLEMKNUSER
Står du også indimellem i en uforudset, afvigende eller bare ny situation
på dit arbejde? Og kunne du godt
bruge nogle metoder og værktøjer
til at gribe sådanne situationer eller
problemer an? Så kom og træn din
problemknuser og bliv inspireret til,
hvordan du helt konkret kan arbejde
med praktisk problemløsning, når
uforudsete situationer opstår i administrative funktioner.

/ Kolding, den 16. marts 2020, kl. 17-20.
/ Odense, den 19. marts 2020, kl. 17-20.
/ København, den 23. marts 2020, kl. 17-20.
/ Roskilde, den 1. april 2020, kl. 17-20.
/ Aalborg, den 2. april 2020, kl. 17-20.
/ Brabrand, den 21. april, kl. 17-20.
/ Holstebro, den 23. april, kl. 17-20.

LÆS OM HK PRIVATS
ARRANGEMENTER
OG TILMELD DIG PÅ:
www.hk.dk/gratiskursertildig
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\ ADMINISTRATION AF WINDOWS SERVER 2012 (70-411)
\ AVANCERET KONFIGURATION AF
WINDOWS SERVER 2012 (70-412)
\ BASH – LINUX SCRIPTING
\ C# – GRUNDLÆGGENDE PROGRAMMERING
\ DIN PERSONLIGE IT-SIKKERHED
\ ENABLING OFFICE 365 SERVICES (70-412)
\ HTML OG CSS
\ IMPLEMENTING MICROSOFT AZURE
INFRASTRUCTURE SOLUTIONS (70-412)
\ INSTALLERING OG KONFIGURATION AF WINDOWS
SERVER 2012 (70-410)
\ INSTALLING, MAINTAINING AND PROTECTING
WINDOWS 10 (10100)
\ JAVASCRIPT OG JQUERY – FORBEREDELSE TIL
PROGRAMMERING
\ KOM I GANG MED PROGRAMMERING – FOR
BEGYNDERE
\ MICROSOFT AZURE INTEGRATION AND SECURITY
(70101)
\ MICROSOFT AZURE INFRASTRUCTURE AND
DEPLOYMENT (70100)
\ MICROSOFT: INSTALLING, MAINTAINING AND
PROTECTING WINDOWS 10 (10100)
\ OVERBLIK OVER GRUNDLÆGGENDE WEBUDVIKLING
\ PHP
\ POWERSHELL
\ PYTHON – EN NEMMERE START PÅ
PROGRAMMERING
\ RESTFUL WEBSERVICES I .NET CORE MED C#
\ SIKKERHED OG KRYPTERING
– SÅDAN FÅR DU STYR PÅ GRUNDPRINCIPPERNE
\ SQL – INTRODUKTION TIL DATABASER
\ STUDIETEKNIK PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
\ SÅDAN KOMMER DU I GANG MED PROGRAMMERING
– GRUNDLÆGGENDE JAVA
\ WORDPRESS

HUSK AT VORES EFTERHÅNDEN
STORE KATALOG AF ONLINEKURSER
ALTID LIGGER KLAR OG VENTER PÅ DIG.
SE DEM ALLE PÅ kortlink.dk/w9yn

JEPPE ENGELL ER IT-FAGLIG
KONSULENT I SAMDATA\HK
OG DEN DAGLIGE LEDER AF
SAMDATA\HK SEKRETARIATET

SIDE 30 \ SAMDATA MAGASINET 2 \ 20

NYE

ONLINEKURSER

RESTFUL WEBSERVICES I
.NET CORE MED C#
Med RESTful services kan du stille data til rådighed for apps, websteder,
robotter og andre tjenester. På dette korte og målrettede kursus lærer
du at lave RESTful webservices på .NET Core platformen med C#.
På dette korte kursus lærer du at bruge dine C#-kompetencer til at lave
webservices baseret på REST.
Dette kursus er for dig, der vil
\ stille data til rådighed på internettet
\ lære at bruge en moderne teknologi
\ gøre dine webservices anvendelige både for webløsninger, apps,
robotter mm.
Kurset består af praktiske eksempler og øvelser, som træner dig i at
udvikle REST-baserede webservices i C#

MICROSOFT: INSTALLING,
MAINTAINING AND
PROTECTING WINDOWS 10
På dette kursus lærer du at opsætte og administrere Microsoft Modern
Desktop, hvilket vil sige administration af Windows 10.
Indhold
Dette videokursus gennemgår mange af emnerne, som en administrator
af Windows 10 har behov for at kende til.
Kurset er ikke direkte målrettet nogen Microsoft-eksamen, men vil til
en vis grad kunne anvendes som forberedelse til følgende Microsoft
eksamen: Exam MD-100: Windows 10.
Kurset er opdelt i en række overordnede emner, som bliver præsenteret
gennem en række moduler inden for hvert emne.
Ved at følge dette kursus og ved at udføre de planlagte øvelser vil du
være godt på vej til at kunne arbejde som administrator af Windows 10.

\ LÆS MERE OG TILMELDING
WWW.HK.DK/AKTUELT/KALENDER
\ FIND MERE INFO
OM SAMDATA\HK PÅ
HAR DU SPØRGSMÅL?
SEND EN MAIL TIL: SAMDATA@HK.DK

Har du spørgsmål, gode ideer,
kritik eller ønsker, så hold dig
ikke tilbage fra at kontakte Jeppe:

MOBIL +45 40728990
jeppe.engell@hk.dk
dk.linkedin.com/in/engell/
twitter.com/jeppeengell

\ PODCAST

EN SAMDATA\HK
PODCAST
SAMDATA\HK har siden januar 2015 udgivet en podcast med de
IT-ansatte medlemmer af HK som den primære målgruppe. Vi udkommer nu hver 14 dag med forskellige koncepter afhængig af tema.
Podcasten handler om hvad IT, digitalisering og data gør ved dig,
mig, vores arbejde og vores samfund. Vi er tre faste værter, som
laver indslag, snakker med gæster og giver hinanden udfordringer for
at understrege pointer.
Her er tre udvalgte podcastafsnit, som vi synes du skal lytte til, og
få en idé om hvilken type podcast vi er:

DATASNAK
EPISODE

DATASNAK
EPISODE

DATASNAK
EPISODE

55

56

58

– NÅR SILICON VALLEY MØDER
NØDHJÆLPSORGANISATIONER
Hvad sker der når en teknologivirksomhed
med mottoet ”Move fast and break things”
begynder at lave teknologiske løsninger i
krigshærgede lande og i flygtningelejre?
Vi har forsker Adam Moe Fejerskov i studiet,
som fortæller om øjenskanning projekter i
Libyen, Blockchain og droner brugt til
nødhjælpsarbejde.

– DIGITALT DYNELØFTERI
Vi har Politiken-journalist Jakob Sorgenfri
i studiet, der fortæller om de historier han
har skrevet om de digitale trivselsmålinger,
Gladsaxemodellen og ikke mindst algoritmer
der skal jagte ledige.
Vi har mange medlemmer der arbejder i stat,
kommuner og regioner med IT og digitalisering, og de dataetiske diskussioner spiller en
særlig rolle, da det offentlige ejer langt de
fleste data om dig og mig.

– VI ER ALLE SAMMEN
TROLDE PÅ NETTET
Trolde, kalder vi dem. De der provokerende,
hadske og nogle gange decideret fjendtlige
mennesker, der puster til ilden i online-fora og
på sociale medier.
Men i virkeligheden kan vi allesammen udvise
trolde-adfærd, siger forfatterne bag en ny
bog om fænomenet, hvor de også spørger:
“Kan trold tæmmes?”
Den ene af forfatterne, digital rådgiver Katrine
Emme Thielke, gæster DataSnak-studiet til
en snak om LULZ, dødstrusler og vores egne
oplevelser med trolde(adfærd).

DE TRE VÆRTER ER

Anders Høeg Nissen,
teknologijournalist, podcaster og tidligere vært på
P1’s Harddisken

Adam Bindslev,
udvikler hos Edutasia ekspert i digital vidensformidling gennem elæring og
distancelæring

Jeppe Engell,
IT-faglig konsulent og
fagjournalist

Find vores
podcast ved at
søge på DataSnak i
din podcast, besøg
podcast.samdata.dk
og søg på DataSnak
hos Facebook.
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\ MULTIMEDIEDESIGNER, FREMTIDENS WEBUDVIKLER

\ Af Andreas Rasmussen. ar@andreas-rasmussen.dk

FRA STUDIEJOB TIL
FASTANSÆTTELSE:
MARTIN RAMTE
DRØMMEJOBBET
I FØRSTE HUG
Martin Tang Olesen er ikke gået den lige vej igennem uddannelsessystemet. Han har læst
erhvervsøkonomi og arbejdet på slagteri, men da han blev 32 år, startede herningenseren på
datamatikeruddannelsen. Siden har han ikke kigget sig tilbage.
“Jeg har prøvet lidt af hvert i mit arbejdsliv. Jeg har altid interesseret mig for
computere, men aldrig programmering. Jeg arbejdede sammen med en datamatiker, der introducerede mig for programmering, og det fangede mig. Jeg skrev
min egen lommeregner, og pludselig var jeg bare fanget.
Fra studietjans til karrierevej
Undervejs på studiet fik han et studiejob i Region Midtjylland, hvor han arbejder
med patientrapporterede oplysninger, i daglig tale PRO.
“Det er grundlæggende set systemer til spørgeskemaer til patienter, der har
længerevarende sygdomme. Formålet er at stille nogle spørgsmål, som hjælper
lægen med at afgøre, om patienten skal kaldes til samtale eller ej,” forklarer
Martin Tang Olesen.
Dét, der startede som et studiejob, blev også hans praktikplads på femte semester, og dér hvor han skrev hovedopgave.
“Jeg skrev om datamigration, for vi er i gang med at skifte fra et ældre til et nyt
system. Vi har en masse data, der skal gøres kompatible med det nye system,
uden at vi lider datatab eller får konverteringsproblemer. Det er vigtigt for
sundhedspersonalet, at de kan se de gamle spørgeskemaer, så de kan danne en
historik på patienten,” forklarer han.
Fredag den 31. januar i år dimitterede Martin Tang Olesen som datamatiker. Efter
en weekend med afslapning startede han mandag i sin første fastansættelse
backend-udvikler.

DORTE OMDAL ER ANSVARLIG
FOR SAMDATA\HK’S AKTIVITETER
FOR STUDERENDE PÅ
ERHVERVSAKADEMIERNE
BAGSIDEN \ SAMDATA MAGASINET 2 \ 20

“Jeg skal primært udvikle på det nye system, som vi går over til og har fokus på
backenden. Det er programmeret i PHP og JavaScript-frameworket Vue, men
jeg har også kodet nogle microservices i Java,” fortæller han.
Løn og pension
Regionen har overenskomst, og Martin Tang Olesens starter derfor på 29.000 kr.
om måneden. Pensionen kommer oveni.
“Jeg vil gerne arbejde med større systemer. Vi sidder fem udviklere på det, så det
har et vist omfang. Mange af mine studiekammerater sidder i webbureauer, hvor
de sidder alene på mindre projekter og skifter projekt hver anden uge. Jeg vil
hellere fordybe mig i noget i lang tid,” siger han og uddyber:
“Jeg synes det er fedt at arbejde på et stort projekt. Man lærer at snakke
sammen med andre, der ikke nødvendigvis har samme baggrund. Der er både
webudviklere, datamatikere og en ingeniør. Man lærer at kommunikere med folk,
hvor man kan få god sparring, fordi sidemanden arbejder med det samme.”
I fremtiden vil Martin Tang Olesen gerne lære programmeringssprogene C# og
Python. Han vil også gerne specialisere sig indenfor IT-sikkerhed.
“Jeg har en ny funden interesse for sikkerhed, så det beskæftiger jeg mig lidt
med i min fritid, hvor jeg læser om white hat-hacking og laver penetrationstests.
Den vej kunne jeg godt finde på at gå efter professionelt i fremtiden.”
\

Har du spørgsmål, gode ideer eller ønske
om at deltage i netværket for kvindelige
IT-studerende, så hold dig ikke tilbage fra at
kontakte Dorte.

DIREKTE +45 3330 4609
MOBIL +45 2073 9658
Dorte.Omdal@hk.dk

