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1. Indledning  

Med Jobpatruljen 2011 vel overstået er denne rapport en evaluering af forløbet og resultaterne. Der 

fokuseres både på målsætninger i forhold til de faktiske resultater og på de erfaringer, årets 

Jobpatrulje har bibragt. Begge med henblik på at videreføre og videreudvikle den succesfulde 

indsats, Jobpatruljen er.  

Fra efteråret 2011 overgår Jobpatruljen til HK og 3F. Da det blev meldt ud i foråret, at Jobpatruljen 

ikke længere skal køre i LO-regi, opstod der tvivl blandt koordinatorer og aktivister om, hvorvidt 

denne sommers Jobpatrulje dermed ville blive aflyst. Det blev imidlertid hurtigt meldt ud, at 

Jobpatruljen 2011 fortsatte på fuldt blus og stadig med LO som overordnet ansvarlig. Det er LO 

Danmarks indtryk, at koordinatorer og aktivister, fortsatte deres arbejde med stort engagement efter 

korrektion af misforståelsen, hvilket har bidraget til, at Jobpatruljen igen i år har været en stor 

succes med mange interviews og virksomhedsbesøg samt rigtig god pressedækning og synlighed. 

I alt har flere end 400 aktivister medvirket til, at fritidsjobbere over hele Danmark har indgået i en 

dialog om deres arbejdsforhold og rettigheder. Aktivisterne har dermed bidraget til at give de unge 

et positivt møde med den danske fagbevægelse. Der er blevet gennemført 2.428 interviews og 8.330 

virksomhedsbesøg uden interview, hvilket er en smule under det rekordhøje resultat fra 2010 for 

antal interviews, men til gengæld en ny rekord for antal virksomhedsbesøg uden interviews. 

Jobpatruljen har således i år besøgt i alt 10.758 arbejdspladser. 

Ved Jobpatruljens afslutning blev der foretaget en kort webbaseret spørgeskemaundersøgelse, som 

flere koordinatorer har besvaret anonymt. Besvarelserne indgår løbende i de følgende afsnit. 

1.1. Målene for Jobpatruljen 2011  

Selvom Jobpatruljen er en populær og succesfuld tilbagevendende begivenhed, er der stadig rum for 

videreudvikling og finpudsning. I år var et mål at strømline, forenkle og forbedre kommunikationen 

mellem de mange aktører i Jobpatruljen i form af medarbejdere i LO Danmark, sektionerne, 

aktivisterne, koordinatorerne og forbundene. Pressearbejdet – og dermed Jobpatruljens synlighed i 

den brede offentlighed – er de sidste par år blevet væsentligt opkvalificeret, hvorfor det også har 

været et mål at holde det høje niveau.  

Målene for antal interviews og virksomhedsbesøg i Jobpatruljen 2011 var på forhånd lige så 

ambitiøse som for 2010, idet de på baggrund af sektionernes målsætninger var 3220 interviews. I 

2010 nåede sektionerne tilsammen at udføre 2.491 interviews og 6.044 besøg uden interview – altså 

samlet set 8.560 virksomhedsbesøg. 

1.2. Deltagende LO-sektioner  

Alle 40 LO-sektioner har i år deltaget i indsatsen, om at besøge unge fritidsjobbere på deres 

arbejdsplads. Flere sektioner har tradition for at slå sig sammen under én koordinator, hvilket også 

har været tilfældet i 2011. Der har derfor i alt kørt 20 Jobpatruljer:  
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Region Nordjylland 

 Nordjylland: LO Aalborg, LO Vesthimmerland, LO Mariager Fjord, LO Brønderslev-

Dronninglund, LO Hjørring, Frederikshavn og LO Thy-Mors 

Region Midtjylland 

 Skive: LO Skiveegnen 

 Randers: LO Randers 

 Nordvestjylland: LO Nordvestjylland 

 Viborg: LO Viborg 

 Østjylland: LO Aarhus, LO Silkeborg-Favrskov og LO Horsens-Hedensted 

 Midtjylland: LO Djursland, LO Herning-Ikast og LO Silkeborg-Favrskov 

Region Syddanmark 

 Vejle: LO Vejle  

 Kolding: LO Kolding 

 Fredericia: Kørt af koordinator for Jobpatruljen på Fyn 

 Sønderjylland: LO Sønderborg-Aabenraa, LO Haderslev og LO Sydvest 

 Esbjerg: LO Esbjerg og LO Vestjylland 

 Fyn: LO Sydfyn, LO Østfyn, LO Vestfyn og LO Odense 

Region Sjælland 

 Midt- og Vestsjælland: LO Holbæk-Odsherred, LO Kalundborg, LO Køge Bugt og  

LO Roskilde 

 Sydsjælland: LO Næstved, LO Vordingborg 

 Lolland-Falster: LO Lolland-Falster 

 Midtsjælland: LO-Midtsjælland 

Region Hovedstaden 

 Nordsjælland: LO Nordsjælland 

 København: LO Storkøbenhavn  

 Bornholm: LO Bornholm  

Se bilag 1 for oversigt over koordinatorerne for de enkelte områder.  
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2. Resultater fra Jobpatruljen  

Samlet set har Jobpatruljen besøgt 10.758 virksomheder i løbet af sommeren 2011 og kom i 2.428 

tilfælde i dialog med en fritidsjobber, svarende til gennemsnitligt 23 pct. af arbejdspladserne. Tabel 

1 nedenfor viser en oversigt over antallet af interviews og virksomhedsbesøg i de enkelte sektioner.  

Tabel 1: Oversigt over virksomhedsbesøg og gennemførte interviews 

Område Interviews 

(antal) 

Besøg uden 

interview 

(antal) 

Besøg i alt 

(antal) 

Andel interviews 

ud af samlet antal 

besøg (pct.) 

Nægtet 

adgang 

(antal) 

Storkøbenhavn 216 453 669 32 % 25 

Bornholm 74 71 145 51 % 0 

Nordsjælland 118 254 372 32 % 1 

Roskilde 45 162 207 21 % 3 

Køge Bugt 39 197 236 17 % 8 

Lolland-Falster 4 17 21 19 % 0 

Holbæk-Odsherred 45 122 167 27 % 2 

Kalundborg 33 141 174 19 % 0 

Sydsjælland 4 12 16 25 % 0 

Midtsjælland 37 172 209 18 % 0 

Fyn 275 1152 1427 19 % 16 

Fredericia 12 111 123 10 % 2 

Kolding 36 63 99 36 % 0 

Vejle 38 74 112 34 % 0 

Sønderjylland 176 578 754 23 % 12 

Esbjerg 72 315 387 19 % 1 

Horsens-Hedensted 81 272 353 23 % 4 

Silkeborg-Favrskov 93 295 388 24 % 9 

Århus  228 1378 1606 14 % 9 

Ringkøbing Fjord 35 89 124 28 % 2 

Herning-Ikast 26 125 151 17 % 1 

Djursland 43 200 243 18 % 6 

Nordvestjylland 40 158 198 20 % 2 

Skiveegnen 48 186 234 21 % 0 

Viborg 46 91 137 34 % 4 

Randers 90 216 306 29 % 4 

Nordjylland 474 1426 1901 25 % 26 

I alt 2428 8330 10758 23 % 137 
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Betingelserne for den enkelte sektion varierer meget i forhold til eksempelvis antal aktivister og 

koncentrationen af virksomheder. I forhold til sidste år har både Fyn, Nordjylland, Århus, Kolding, 

Køge Bugt og Kalundborg slået egne rekorder, både hvad angår antal interviews og antal besøg. I et 

par af de sydsjællandske sektioner kører man primært med egne skemaer fra HK, som derfor ikke 

indgår i LO Danmarks optælling og statistik.  

Nedenfor ses udviklingen i antallet af besøg og interviews fra 2007 til 2011 i figur 1. Figuren 

illustrerer, at antallet af interviews har ligget stabilt siden 2009. Antallet af virksomhedsbesøg er 

derimod steget siden sidste år til et endnu højere niveau end 2009. Man kan vælge at tage dette som 

udtryk for, at færre virksomheder har fritidsjobbere ansat, når andelen af interviews i forhold til 

besøg er blevet relativt lavere. Det kan dog også skyldes andre faktorer, som eksempelvis at nogle 

sektioner sidste år ikke udfyldte skemaer for alle virksomhedsbesøg, hvor der ikke opnås kontakt 

med en fritidsjobber, eller at man i år ikke har haft samme held med at besøge virksomhederne i det 

tidsrum, hvor fritidsjobberne er på arbejde.  

Figur 1: Udviklingen i Jobpatruljens antal besøg og interviews, 2007-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 oplyser også i hvor mange tilfælde, Jobpatruljen er blevet nægtet adgang. Disse besøg 

indgår under ”besøg uden interview” i den samlede optælling. Antallet for nægtet adgang ligger på 

næsten samme niveau som sidste år. Aktivisterne angiver vidt forskellige årsager til, at de bliver 

nægtet adgang. Nogle steder er der reelt ikke tid til et interview, andre steder er arbejdsgiveren 

direkte fjendtlig over for Jobpatruljen – i nogle få tilfælde har aktivister vurderet, at dette skyldes, at 

arbejdsforholdene ganske tydeligt ikke er i orden. I et enkelt tilfælde angiver en aktivist at have 

oplevet at blive tilråbt med skældsord.  

Disse relativt få tilfælde ændrer dog ikke ved, at Jobpatruljen generelt bliver mødt med en positiv 

indstilling fra såvel arbejdsgivere som unge fritidsjobbere, som det også fremgår af nedenstående 

statistik fra Jobpatruljens interviews.  
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2.1. Arbejdsmarkedet for unge fritidsjobbere anno 2011  

Baseret på samtlige indberetninger fra årets jobpatruljer, hvor der er foretaget i alt 2.428 interviews 

ud fra et standardiseret spørgeskema, kan man tegne et billede af disse unge fritidsjobberes 

arbejdsmarkedsforhold. 

Følgende generelle karakteristika for de interviewede fritidsjobbere gælder:  

 61 pct. er piger og 39 pct. er drenge 

 Næsten ni ud af ti har fuldført 9. klasse  

 Den gennemsnitlige interviewede fritidsjobber er lidt over 16 år gammel og får næsten 63 kr. i 

timen for sit fritidsjob  

 Størstedelen arbejder med følgende arbejdsområder: Ekspedition og kasse (67 pct.), 

vareopfyldning (66 pct.), rengøring (52 pct.), oprydning/som fejedreng (51 pct.) og lagerarbejde 

(20,3 pct.)
1
 

 Kun hver ottende (12,5 pct.) af de interviewede angiver at være medlem af en fagforening, 

74,7 pct. er ikke medlem og 12,8 pct. ved det ikke  

 77,6 pct. arbejder inden for HK’s område, 19,4 pct. inden for 3F’s område og de resterende 3 

pct. inden for andre forbunds områder – dette er dog et af de spørgsmål, som ikke alle aktivister 

har udfyldt 

Jobpatruljen er langt overvejende blevet mødt med positive reaktioner hos fritidsjobberen og 

arbejdsgiveren: 

 Ved næsten 82 pct. af de udførte interviews har aktivisten vurderet, at fritidsjobberens reaktion 

var positiv, mens den i 18 pct. af tilfældene har været neutral. Kun i 0,5 pct. af tilfældene har 

aktivisterne oplevet en negativ reaktion fra fritidsjobberen.  

 To ud af tre arbejdsgivere har været positive og 16 pct. af dem har været neutrale. I 62 tilfælde, 

svarende til 3,4 pct., har aktivisterne oplevet en negativ reaktion fra arbejdsgiveren. Dertil 

kommer imidlertid også en del negative reaktioner i de tilfælde, hvor Jobpatruljen er blevet 

nægtet adgang, hvilket er forekommet 137 gange under Jobpatruljen 2011.  

Arbejdstid  

 De adspurgte unge arbejder i gennemsnit lidt mere end 5 ½ time pr. vagt og lidt over 8½ time 

om ugen i gennemsnit i sommerferieperioden. Der er observeret unge, som arbejder op til 18 

timer pr. vagt. 

 I skoleperioden angiver de interviewede at arbejde i gennemsnit 4 timer pr. vagt og lidt over 8 

½ time i gennemsnit pr. uge. 84 pct. af de interviewede 13-14-årige arbejder mere end de 

tilladte 2 timer pr. vagt på en skoledag.  

                                                 
1
 Der er sat flere kryds ved spørgsmålet om arbejdets karakter ved hvert interview, da fritidsjobberne kan have opgaver 

inden for forskellige arbejdsområder, hvorfor procenttallene summerer til over 100. 
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 Over en tredjedel angiver, at arbejde efter kl. 20. Næsten hver tiende af dem har ikke fuldført 

niende klasse, og må derfor ifølge loven ikke arbejde efter kl. 20.  

 4,3 pct. af fritidsjobberne arbejder før kl. 6 om morgenen. Af disse er tre fjerdedele piger.  

 202 personer, svarende til 8,6 pct., fortæller, at de ind i mellem arbejder helt alene på 

virksomheden. Af disse er tre fjerdedele piger. Ud af dem, som ind i mellem arbejder alene, 

arbejder 37 pct. efter kl. 18 på hverdage eller efter kl. 14 på lørdage.  

o Det er ifølge loven ulovligt for unge under 18 at være alene på arbejde mellem kl. 18 

og 06 på hverdage og mellem kl. 14 og 06 i weekenden. Jobpatruljens interviews 

viser, at 100 personer – svarende til 60 pct. af dem, der ind imellem arbejder helt 

alene på virksomheden – arbejder i disse tidsrum.  

Arbejdsforhold 

 81 pct. har en ansættelseskontrakt, men 15 pct. har ikke og 4 pct. af de interviewede ved det 

ikke. Af dem med ansættelseskontrakt har forældrene godkendt i 79 pct. af tilfældene.  

o Loven tilskriver, at fritidsjobbere med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer, som 

har været ansat i over en måned, har krav på en ansættelseskontrakt. Jobpatruljens 

interviews viser, at 11,5 pct. af dem, som angiver at arbejde mere end 8 timer om ugen i 

skoleperioden, ikke har en ansættelseskontrakt.  

 41 af de adspurgte personer, svarende til 2,4 pct., angiver ikke at være blevet oplært i arbejdet. 

37 pct. er blevet oplært af arbejdsgiver eller leder, mens 61 pct. er blevet oplært af kollega. 

 Hele 731 personer, svarende til en tredjedel af de unge mennesker, ved ikke, om der er 

overenskomst på deres arbejdsplads. 54 pct. svarer, at der er overenskomst og 13 pct. at der ikke 

er. 

 De fleste interviewede fritidsjobbere får lønsedler, nemlig mere end ni ud af 10,3 pct. får ikke 

og næsten 5 pct. ved det ikke. Næsten ni ud af ti (88 pct.) får feriepenge, 2,5 pct. af dem gør 

ikke og næsten 10 pct. ved det ikke.  

 Hele 781 personer svarer, at de ikke ved, om de får løn under sygdom. Det svarer til en tredjedel 

af de interviewede. Derudover svarer 11,5 pct. ja og 55,4 pct. nej til, om de får løn under 

sygdom. Hver femte af fritidsjobberne skal selv finde en afløser ved sygdom.  

 14,4 pct. har ikke en halv times pause, hvis de arbejder over 4½ time, selvom de har krav på 

dette. 

 Næsten 58 pct. er eller har været ansat på prøve eller er under oplæring. Af disse angiver lidt 

over 8 pct., at de ikke får eller har fået løn i denne periode.  

 40 pct. har diskuteret rettigheder og pligter omkring arbejde med forældre, 17,5 pct. med/i 

skolen, og 11,4 pct. har diskuteret det med andre. Lidt over 42 pct. har aldrig diskuteret 

rettigheder og pligter om arbejde med nogen. 



Evalueringsrapport, Jobpatruljen 2011   9 

Arbejdsmiljø 

 865 personer, svarende til næsten 37 pct., er aldrig blevet instrueret i, hvordan han eller hun 

undgår arbejdsskader, selvom dette er arbejdsgiverens pligt.  

 30 pct. af de interviewede løfter genstande, der er tungere end 12 kg. Af disse er 48 pct. piger og 

52 pct. drenge, og næsten hver tiende af dem har endnu ikke fuldført 9. klasse.  

o Ud af de 722 personer, som løfter genstande tungere end 12kg, er 25 af dem 13 eller 14 

år og 82 af dem 15 år. 65 pct. af dem arbejder med ekspedition og kasse og 73 pct. 

arbejder med vareopfyldning. 

 Lidt over 13 pct. trækker og skubber mere end 100 kg i deres arbejde. Af disse er 63 pct. drenge 

og det er observeret, at 7 af dem er under 15 år gamle. 

 14,4 pct. arbejder med produkter påhæftet advarselsmærker og 6 pct. har manglet 

sikkerhedsudstyr. 

 Hele 67 pct. er ikke blevet gjort bekendt med virksomhedens arbejdspladsvurdering og næsten 

12 pct. ved ikke, om de er. Således kan kun 21 pct. med sikkerhed svare ja til at være 

bekendtgjort med denne.  

o Af dem, som er gjort bekendt med APV’en, angiver 23 pct., at den indeholder en plan 

for instrukser af unge, mens 27 pct. svarer nej og 50 pct. ikke ved det. 

 45 pct. af de interviewede betjener en eller anden form for maskine – de fleste en pappresse (25 

pct.). For at måtte betjene en pappresser skal man være over 15 år gammel og have afsluttet 

niende klasse. Jobpatruljen har mødt 9 unge fritidsjobbere, som ikke opfylder disse krav.  

 Lidt over 8 pct. arbejder i lokaler, hvor der udskænkes alkohol. Af disse udskænker 5 pct. selv 

alkohol. Af dem, som selv udskænker alkohol, er 65 pct. piger, og hele 11 pct. har endnu ikke 

fuldført 9. klasse. Det er ifølge loven ulovligt for unge under 18 år at arbejde steder, hvor der 

serveres alkohol, medmindre den unge er i lære eller arbejder i en familievirksomhed.  

o Jobpatruljen har i 4 tilfælde mødt fritidsjobbere på kun 13 år, som arbejder i lokaler, 

hvor der udskænkes alkohol, og 101 fritidsjobbere på 15 eller 16 år, som gør dette. 

o Ud af de 44 personer, som selv skænker alkohol, er ingen under 15 år. Det er registreret, 

at 5 af dem 15 år, 10 af dem 16 år og 24 af dem 17 år. 

Skader 

 6,2 pct. af fritidsjobberne har oplevet at komme til skade på arbejdet. Af disse er 5 personer 13 

eller 14 år.  

 I 3,5 pct. af skadestilfældene blevet skaden anmeldt til egen læge, Arbejdstilsynet eller 

tillidsrepræsentant og i 19 af tilfældene, svarende til 7,5 pct., medførte skaden fravær fra 

arbejdet. 



Evalueringsrapport, Jobpatruljen 2011   10 

2.2. Problemer og faglig opfølgning 

Ved hele 649 af besøgene med interviews, svarende til 42,8 pct., er det blevet vurderet, at der er 

problemer på arbejdspladsen, som kræver faglig opfølgning. Tabel 2 viser en oversigt over, hvilke 

problemer der har ført til en vurdering af, at faglig opfølgning var nødvendig. Bemærk at der kan 

være sat flere kryds, hvis flere forskellige problemer har krævet faglig opfølgning, hvorfor antallet 

af sager summerer til dobbelt så mange som antallet af besøg med problemer til faglig opfølgning. 

Tabel 2: Oversigt over problemer til faglig opfølgning 

Område som muligvis har krævet faglig opfølgning Antal sager Andel sager 

Problemer med arbejdstid 233 18 % 

Problemer med løn 115 9 % 

Problemer med arbejdsforhold 335 26 % 

Problemer med arbejdsmiljø 447 35 % 

Problemer med alkoholudskænkning 136 10 % 

Problemer med skader 22 2 % 

Sager i alt 1288 100 % 

De enkelte Jobpatruljer har selv taget kopier af skemaerne med interviews og sendt de skemaer, 

som har indikeret behov for faglig opfølgning, videre til den lokale fagforening. Der foreligger 

derfor ingen tal centralt hos LO for, hvor mange sager der reelt har ført til faglig opfølgning.  

Ud over ovenstående opgørelse fra de foretagne interviews, er en række af skemaerne fra de 

virksomhedsbesøg, hvor Jobpatruljen af den ene eller den anden grund er blevet nægtet adgang, 

blevet sendt videre til opfølgning. Det reelle antal sager, som er blevet sendt videre til de lokale 

forbund, vil derfor formentlig være højere end antallet angivet i tabel 2.  

I 2011 er ”Jeg ønsker oplysning om”-kortene taget i brug. Aktivisterne har medbragt disse røde 

A6-kort på deres patruljer og udfyldt dem, når en fritidsjobber har givet udtryk for gerne at ville 

høre mere om fagforeninger og især den, som er relevant for vedkommende. Kortene er således ikke 

indmeldingsblanketter til en fagforening men sørger for, at fritidsjobberen bliver ringet op af den 

relevante fagforening.  

LO Danmark har registreret at have modtaget 550 kort, som er sendt videre til forbundene. Heraf 

484 til HK, 61 til 3F og 5 til andre forbund. Dvs. at omkring hver 4. fritidsjobbere, der blev besøgt 

på af årets Jobpatrulje, var interesseret i at høre mere om medlemskab af en LO fagforening. Et 

tiltag som dette kan forhåbentlig hjælpe til at øge de unges viden om fagforeninger, skabe en god 

kontakt mellem de unge og de danske fagforeninger og endelig måske i sidste ende medføre, at flere 

fritidsjobbere bliver medlem af en fagforening. Vores vurdering er, at kortene har været en stor 

succes og bør bruges fremover.  
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3. Presseomtale og -indsats 

Jobpatruljen bliver hvert år dækket af både landsdækkende og lokale medier. Sektioner og 

koordinatorer står for den lokale indsats, og LO’s kommunikationsafdeling står for den nationale. 

Derudover er LO’s kommunikationsafdeling tilgængelig, hvis LO-sektionerne har brug for hjælp til 

pressekontakt, udarbejdelse af presse, statistik m.m. 

Årets presseindsats er i skrivende stund (17.08.11) ikke færdig, da den store afsluttende indsats i 

forbindelse med den endelige optælling stadig mangler. Eftersom denne sædvanligvis kaster mange 

omtaler af sig, kan man endnu ikke med sikkerhed sige, hvor god pressedækningen har været. 

På nuværende tidspunkt er årets Jobpatrulje blevet omtalt 306 gange. I 2009 blev Jobpatruljen 

omtalt 389 gange, og i 2010 blev den omtalt 509 gange. Det er sandsynligt, at årets resultat bliver 

bedre end 2009, men det er usandsynligt at nå rekorden fra 2010. Det har i år været særligt svært at 

komme i de landsdækkende medier pga. tragedien på AUF-lejren i Norge, som dominerede 

mediebilledet fra midt i juli til starten af august. 

Sektioner og lokale aktivister står for ca. 2/3 af alle omtaler (jf. bilag X). Der er dog stor forskel på, 

hvor mange omtaler de forskellige sektioner får. Det er vores vurdering, at der kan hentes mange 

omtaler, hvis flere Jobpatruljer på systematisk vis bruger pressedatabasen. Efterfølgende evaluering 

har vist, at mange blot kontakter de lokale medier, de kender i forvejen eller kan finde via en 

søgning på internettet. En mere systematisk brug af pressedatabasen kan sikre, at færre lokale 

medier bliver overset. 

Selvom antallet af omtaler i selve sommerperioden ikke kan slå sidste års rekord, så er Jobpatruljen 

alligevel blevet nævnt usædvanligt meget i løbet af året. LO-dokumentationen kaldet ”Unge og Job” 

fra foråret kastede således mere end 50 omtaler af sig – primært i store, landsdækkende medier 

såsom B.T. og Berlingske samt de elektroniske netaviser. 
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Bilag 1: Koordinatorliste for de deltagende LO-sektioner 2011 

 

REGION HOVEDSTADEN  

LO Storkøbenhavn omfatter, Lyngby-Tårbæk, 

Gentofte, Glostrup, Herlev, Gladsaxe, 

Frederiksberg, København, Høje Tåstrup, 

Albertslund, Rødovre, Ishøj, Vallensbæk, 

Brøndby, Hvidovre, Tårnby, Dragør, Ballerup 

  

Camilla Skree-Jacobsen 

Mail: skree88@gmail.com 

Mobil: 6082 1440 

Aino Vedel 

Mail: aino@stkbh.lo.dk 

Mobil: 23251379 

LO Bornholm omfatter byerne på Bornholm Linda Jensen  

Mail: lje@bor.lo.dk  

René Tvile 

Mail: 01RT@hk.dk 

Tlf: 33302718 / Mobil: 29899895 

LO Nordsjælland omfatter Gribskov, 

Helsingør, Hillerød, Frederiksværk-Hundested, 

Frederikssund, Fredensborg, Egedal, 

Hørsholm, Rudersdal, Furesø, Allerød 

Marie Schwartz 

Mail: ms@lonsj.dk 

Tlf: 4822 4404 

Mobil: 40285033 

REGION SJÆLLAND 

LO- Roskilde omfatter Roskilde, Lejre 

Roskilde, Køge Bugt, Holbæk-Odsherred og 

Kalundborg har kørt sammen 

Lars Bonde Knudsen  

Mail: lars_knudsen3f@hotmail.com  

Mobil: 40424617 

Freddy Gottlieb Jensen 

Mail: fj.lo-koege@mail.dk 

Tlf. 5665 4664 

Mobil. 2941 7280 

LO Køge Bugt omfatter Køge, Greve, Solrød, 

Stevns 

Roskilde, Køge Bugt, Holbæk-Odsherred og 

Kalundborg har kørt sammen 

  

Lars Bonde Knudsen  

Mail: lars_knudsen3f@hotmail.com  

Mobil: 40424617 

Freddy Gottlieb Jensen 

Mail: fj.lo-koege@mail.dk 

Tlf. 5665 4664 

Mobil. 2941 7280 

LO Vordingborg omfatter Vordingborg  

Sydsjælland og Næstved har kørt sammen  

Lynge Rasmussen 

Mail: lymus@mail.dk 

Tlf. 70 300 884 

Mobil: 40 18 47 22 

LO Næstved omfatter Næstved 

Sydsjælland og Næstved har kørt sammen 

Søren P. Kæregaard 

Mail: lonaestved@c.dk 

Tlf. 5572 1179 

Mobil. 2422 1178 

mailto:01RT@hk.dk
mailto:lars_knudsen3f@hotmail.com
mailto:fj.lo-koege@mail.dk
mailto:lars_knudsen3f@hotmail.com
mailto:fj.lo-koege@mail.dk
mailto:lymus@mail.dk
mailto:lymus@mail.dk
mailto:lonaestved@c.dk
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LO Midtsjælland omfatter Ringsted, Sorø, 

Faxe og Slagelse 

Anne Knudsen 

Mail: Anne_Knudsen@mail.tele.dk 

Mobil. 2181 7303 

LO Lolland-Falster omfatter Lolland, 

Guldborgsund 

 

Jess Hansen 

Mail: jess.hansen@3f.dk 

Tlf. 70 300 890 

Mobil: 40 33 68 35 

LO Holbæk-Odsherred omfatter Holbæk, 

Odsherred 

Roskilde, Køge Bugt, Holbæk-Odsherred og 

Kalundborg har kørt sammen 

  

Lars Bonde Knudsen  

Mail: lars_knudsen3f@hotmail.com  

Mobil: 40424617 

Freddy Gottlieb Jensen 

Mail: fj.lo-koege@mail.dk 

Tlf. 5665 4664 

Mobil. 2941 7280 

LO Kalundborg omfatter Kalundborg 

Roskilde, Køge Bugt, Holbæk-Odsherred og 

Kalundborg har kørt sammen 

Lars Bonde Knudsen  

Mail: lars_knudsen3f@hotmail.com  

Mobil: 40424617 

Freddy Gottlieb Jensen 

Mail: fj.lo-koege@mail.dk 

Tlf. 5665 4664 

Mobil. 2941 7280 

REGION SYDDANMARK 

LO Sydfyn omfatter Svendborg, Faaborg-

Midtfyn, Ærø, Langeland 

Sektionerne på Fyn har kørt fælles 

  

Henrik Skovsby 

Mail: henrik.skovsby@gmail.comMobil: 60 68 79 81 

Tim Andersen 

Mobil: 40228875 

Mail: 15ta@hk.dk 

LO Østfyn omfatter Nyborg-Kerteminde 

Sektionerne på Fyn har kørt fælles 

 

Henrik Skovsby 

Mail: henrik.skovsby@gmail.comMobil: 60 68 79 81 

Tim Andersen 

Mobil: 40228875 

Mail: 15ta@hk.dk 

LO Odense omfatter Odense, Bogense 

Sektionerne på Fyn har kørt fælles 

 

Henrik Skovsby 

Mail: henrik.skovsby@gmail.comMobil: 60 68 79 81 

Tim Andersen 

Mobil: 40228875 

Mail: 15ta@hk.dk 

 

 

 

mailto:Anne_Knudsen@mail.tele.dk
mailto:jess.hansen@3f.dk
mailto:lars_knudsen3f@hotmail.com
mailto:fj.lo-koege@mail.dk
mailto:lars_knudsen3f@hotmail.com
mailto:fj.lo-koege@mail.dk
mailto:henrik.skovsby@gmail.comMobil
mailto:15ta@hk.dk
mailto:henrik.skovsby@gmail.comMobil
mailto:15ta@hk.dk
mailto:henrik.skovsby@gmail.comMobil
mailto:15ta@hk.dk
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LO Vestfyn omfatter Assens, Middelfart 

Sektionerne på Fyn har kørt fælles 

 

Henrik Skovsby 

Mail: henrik.skovsby@gmail.comMobil: 60 68 79 81 

Tim Andersen 

Mobil: 40228875  

Mail: 15ta@hk.dk 

LO Fredericia omfatter Fredericia 

 

Tim Andersen 

Mobil: 40228875 

Mail: 15ta@hk.dk 

LO Kolding omfatter Kolding. Kirsten Johansen 

Mail: kkj.2801@3f.dk 

LO Vejle omfatter Vejle Jan Christoffersen 

Mail. lovejle@hk.dk 

Telefon: 5150 5517 

LO Haderslev omfatter Haderslev 

Haderslev, Sydvest og Sønderborg-Aabenraa 

har kørt sammen 

Jesper Smaling 

Mail: jesper@smaling.dk 

Mobil: 22224484 

LO Sydvest omfatter Tønder 

Haderslev, Sydvest og Sønderborg-Aabenraa 

kører sammen 

Jesper Smaling 

Mail: jesper@smaling.dk 

Mobil: 22224484 

LO Sønderborg-Aabenraa omfatter 

Sønderborg og Aabenraa 

Haderslev, Sydvest og Sønderborg-Aabenraa 

har kørt sammen 

Jesper Smaling 

Mail: jesper@smaling.dk 

Mobil: 22224484  

LO Esbjerg – Billund - Vejen omfatter 

Esbjerg, Fanø, Vejen og Billund 

Marck Villadsen 

Mail: marck.v@hotmail.com 

Tlf. 7547 0033 

Mobil. 23 34 42 53 

LO Vestjylland omfatter Varde Marck Villadsen 

Mail: marck.v@hotmail.com 

Tlf. 7547 0033 

Mobil. 23 34 42 53 

REGION MIDTJYLLAND 

LO Horsens/Hedensted omfatter Horsens og 

Hedensted 

LO Aarhus, Silkeborg-Favrskov og Horsens 

Hedensted har kørt sammen 

  

Rune Kristensen 

LO konsulent i Region Midtjylland 

Tlf. 87 46 87 90 / 21 66 05 79 

Mail:rk@lo-aarhus.dk  

 

 

mailto:henrik.skovsby@gmail.comMobil
mailto:15ta@hk.dk
mailto:15ta@hk.dk
mailto:lovejle@hk.dk
mailto:jesper@smaling.dk
mailto:jesper@smaling.dk
mailto:jesper@smaling.dk
mailto:marck.v@hotmail.com
mailto:marck.v@hotmail.com
http://sagssystem/Sager/10Docs/10-3614/rk@lo-aarhus.dk
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Erik Sletkær Jensen, erik.s.jensen@3f.dk 

Tlf. 88 92 54 02  

LO Ringkøbing Fjord omfatter Ringkøbing, 

Skjern 

Djursland, Herning – Ikast og Ringkøbing – 

Skjern har kørt sammen 

Jakob Sørensen 

Tlf.: 22224482 

Mail: Jakob.soerensen@net.dialog.dk 

LO Herning-Ikast omfatter Herning, Ikast, 

Brande. 

Djursland, Herning – Ikast og Ringkøbing – 

Skjern har kørt sammen 

Jakob Sørensen 

Tlf.: 22224482 

Mail: Jakob.soerensen@net.dialog.dk 

LO Nordvestjylland omfatter Lemvig, Struer, 

Holstebro 

Jens Ole Poulsen  

Mail: jensole.poulsen@holstebro.dk  

Tlf: 20450966 

Laura-Marie Lønstrup 

Mail: laura.marie@ofir.dk,  

Tlf: 22541364 

LO Skiveegnen omfatter Skive Rasmus Petersen 

Mail: britmus@webspeed.dk 

Mobil: 31126297  

LO Viborg omfatter Viborg Elsemarie Trøst 

Mail: loviborg@mail.dk 

Tlf. 8662 0353 

Mobil: 2035 0353 

LO Silkeborg-Favrskov omfatter Silkeborg, 

Favrskov 

LO Aarhus, Silkeborg-Favrskov og Horsens 

Hedensted har kørt sammen 

Rune Kristensen 

LO konsulent i Region Midtjylland 

Tlf. 87 46 87 90 / 21 66 05 79 

E-mail:rk@lo-aarhus.dk  

LO Randers omfatter Randers Jan Guldmann 

Mail: jan.guldmann@3f.dk 

Tlf. 8642 4550 

Mobil. 3067 6340 

LO Århus omfatter Århus, Odder, 

Skanderborg, Samsø 

LO Aarhus, Silkeborg-Favrskov og Horsens 

Hedensted har kørt sammen 

Rune Kristensen 

LO konsulent i Region Midtjylland 

Tlf. 87 46 87 90 / 21 66 05 79 

E-mail:rk@lo-aarhus.dk  

LO Djursland omfatter Norddjurs, Syddjurs 

Djursland, Herning – Ikast og Ringkøbing – 

Skjern har kørt sammen 

 

Jakob Sørensen 

Tlf.: 22224482 

Mail: Jakob.soerensen@net.dialog.dk 

mailto:erik.s.jensen@3f.dkTlf
mailto:erik.s.jensen@3f.dkTlf
mailto:Jakob.soerensen@net.dialog.dk
mailto:Jakob.soerensen@net.dialog.dk
mailto:jensole.poulsen@holstebro.dk
mailto:laura.marie@ofir.dk
mailto:britmus@webspeed.dk
mailto:loviborg@mail.dk
http://sagssystem/Sager/10Docs/10-3614/rk@lo-aarhus.dk
mailto:jan.guldmann@3f.dk
http://sagssystem/Sager/10Docs/10-3614/rk@lo-aarhus.dk
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REGION NORDJYLLAND 

LO Vesthimmerland omfatter 

Vesthimmerland 

Sektionerne i Nordjylland har kørt fælles 

Rasmus K. Jakobsen 

Mobil: 2063 2405 

Mail: 20rkj@hk.dk 

LO Thy-Mors omfatter Morsø, Thisted 

Sektionerne i Nordjylland har kørt fælles 

Rasmus K. Jakobsen 

Mobil: 2063 2405 

Mail: 20rkj@hk.dk 

LO Aalborg omfatter Aalborg, Rebild 

Sektionerne i Nordjylland har kørt fælles 

Rasmus K. Jakobsen 

Mobil: 2063 2405 

Mail: 20rkj@hk.dk 

LO Mariager Fjord omfatter Mariager 

Sektionerne i Nordjylland har kørt fælles 

Rasmus K. Jakobsen 

Mobil: 2063 2405 

Mail: 20rkj@hk.dk 

LO Brønderslev – Dronninglund omfatter 

Brønderslev-Dronninglund 

Sektionerne i Nordjylland har kørt fælles 

Rasmus K. Jakobsen 

Mobil: 2063 2405 

Mail: 20rkj@hk.dk 

LO Frederikshavn omfatter Frederikshavn og 

Læsø 

Sektionerne i Nordjylland har kørt fælles 

Rasmus K. Jakobsen 

Mobil: 2063 2405 

Mail: 20rkj@hk.dk 

LO Hjørring omfatter Hjørring 

Sektionerne i Nordjylland har kørt fælles 

Rasmus K. Jakobsen 

Mobil: 2063 2405 

Mail: 20rkj@hk.dk 

 

 

   



Evalueringsrapport, Jobpatruljen 2011   17 

Bilag 2: Køreplan for Jobpatruljen 2011 

 

LO-sektion Uge 26 Uge 27 Uge 28 Uge 29 uge 30 Uge 31 Uge 32 

Region Hovedstaden 

LO Storkøbenhavn        

LO Bornholm        

LO Nordsjælland        

Region Sjælland 

LO Roskilde        

LO Køge Bugt        

LO Sydsjælland        

LO Lolland-Falster        

LO Midtsjælland        

(LO Næstved)        

LO Holbæk-

Odsherred 

       

LO Kalundborg        

Region Syddanmark 

LO Sydfyn        

LO Østfyn        

LO Odense        

LO Vestfyn        

LO Fredericia        

LO Kolding        

LO Vejle        

LO Haderslev        

LO 

Sønderborg/Aabenraa 

       

LO Sydvest        

LO Esbjerg        

LO Vestjylland        

Region Midtjylland 

LO Horsens        

LO Ringkøbing Fjord        

LO Herning-Ikast        
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LO Nordvestjylland        

LO Skiveegnen        

LO Viborg        

LO Silkeborg-

Favrskov 

       

LO Randers        

LO Århus        

LO Djursland        

Region Nordjylland 

LO Vesthimmerland        

LO Thy-Mors        

LO Aalborg        

LO Mariager Fjord        

LO Brønderslev-

Dronninglund 

       

LO Frederikshavn        

LO Hjørring        

 


