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Om undersøgelsen
Denne undersøgelse er udsendt som elektronisk spørgeskema den 15. november 2011 til
medlemmer af Dansk Skuespillerforbund. Indsamlingen af besvarelser er afsluttet den 5.
december 2011.

Undersøgelsen beskæftiger sig udelukkende med medlemmernes erfaringer med
dagpengesystemet inden for de seneste 12 måneder. Denne afgrænsning sker ud fra et ønske
om at undersøge medlemmernes oplevelser med det aktuelle system og nuværende regler og
praksis

Nogle medlemmer har tilkendegivet, at de i perioder ikke melder sig ledige, selv om de ikke har
et lønnet arbejde. I denne undersøgelse beskæftiger vi os kun med de ledighedsperioder, hvor
medlemmerne har modtaget dagpenge.

Respondenter
Undersøgelsen er udsendt til i alt 1816 medlemmer. 867 medlemmer har åbnet undersøgelsen,
og heraf har 425 svaret, at de inden for de seneste 12 måneder har modtaget dagpenge,
herunder supplerende dagpenge, barsels‐ og sygedagpenge. Det er denne gruppe, som har
været i kontakt med dagpenge‐ og beskæftigelsessystemet i den udvalgte periode, som
undersøgelsen er baseret på.

I spørgeskemaet var der i flere sammenhænge mulighed for at svare ved ikke, derfor er det ikke
alle diagrammer, hvor samtlige 425 respondenters svar er medtaget. Endvidere har enkelte
respondenter (19) valgt at afslutte undersøgelsen inden den var færdig.
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Hovedkonklusioner
Ledighed og dagpengeperioder
De fleste medlemmer, som har været i berøring med dagpengesystemet inden for de seneste 12
måneder, er i alderen 31‐40 år og ældre. Størstedelen af respondenterne har modtaget
dagpenge i en periode på 1‐6 måneder.

Derudover har næsten halvdelen af respondenterne (49 procent) modtaget supplerende
dagpenge, som en del af deres dagpengeperiode(r).

30 procent af respondenterne har oplevet at blive betragtet som selvstændige, selv om de ikke
selv anser sig for at være selvstændige virksomhedsdrivende. Endvidere har 19 medlemmer i
løbet af de seneste 12 måneder fået frataget retten til dagpenge med henvisning til reglerne om
selvstændig virksomhed.

Behov for hjælp i perioder med dagpenge
I forhold til medlemmernes behov for hjælp i ledighedsperioder tegner der sig et billede af to
grupper medlemmer. Den ene gruppe svarer, at de har behov for vejledning og oplysning om
reglerne i dagpengesystemet. Den anden gruppe svarer, at de slet ikke har behov for hjælp. Stort
set ingen mener, at de har behov for den tilbudte aktivering, jobtræning eller kurser i
udformning af ansøgning og CV. En del af respondenterne efterspørger dog tilbud, der er
tilpasset deres særlige arbejdsmarked.

43 procent af respondenterne oplyser, at de delvist fik den hjælp de havde behov for under
deres seneste ledighedsforløb.

73 procent af respondenterne mener, at der generelt er for mange møder i dagpengesystemet.
Der ses en tendens til, at jo længere tid medlemmerne har været i systemet, jo stærkere er
denne holdning.
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Respekt, indsigt og forståelse
65 procent af respondenterne oplever forskel i indsigt, vejledning og behandling mellem a‐kasse,
jobcenter og anden aktør. A‐kassen fremhæves som den klart bedste instans i systemet i forhold
til både vejledning og behandling af medlemmerne.

Respondenterne oplever, at systemet generelt har manglende indsigt i scenekunstbranchen og
kunstnernes særlige arbejdsforhold. 91 procent af respondenterne angiver, at de kun delvist, i
lav grad eller i meget lav grad oplever indsigt i branchens vilkår.

Samtidigt oplever 67 procent af respondenterne, at systemet tager ingen, eller næsten ingen,
individuelle hensyn til deres særlige jobsituation.

I forhold til viljen til at søge arbejde, oplever 43 procent kun delvis tillid til, at de gerne vil have
arbejde, når de er i berøring med dagpengesystemet. 53 procent oplever i ringe grad forståelse
for, at de helst vil arbejde inden for deres eget fag.
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Baggrundsoplysninger
Køn
Kønsmæssigt fordeler besvarelserne sig med 55 procent kvindelige respondenter og med 45
procent mandlige. I Dansk Skuespillerforbund er den generelle kønsfordeling 54 procent
kvindelige og 46 procent mandlige medlemmer. I forhold til køn er respondenterne dermed
repræsentative i forhold til forbundets medlemmer.

Alder
I diagrammet ses alderen for respondenterne og det samlede antal medlemmer i aldersgruppen
i procent. Både blandt medlemmerne generelt og blandt respondenterne er der en klar
overvægt af personer i alderen 31‐40 år. Kun en lille del (12) over 60 år medvirker i
undersøgelsen. Endvidere ses en overrepræsentation af respondenter i aldersgruppen 21‐30 år.

Diagram 1: Respondenter i undersøgelsen, i procent
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1. Ledighed og dagpengeperioder
Af de 425 der har modtaget dagpenge, herunder supplerende dagpenge, barsels‐ og
sygedagpenge, ses det, at størstedelen af respondenterne (275) har modtaget dagpenge i
mellem 1 og 6 måneder inden for de seneste 12 måneder.

Diagram 2: Respondenternes ledighedsperioder

Kun 31 respondenter (7 procent) har modtaget dagpenge i mindre end 4 uger inden for de
seneste 12 måneder. 63 respondenter (15 procent) har modtaget dagpenge i 6‐9 måneder og 56
respondenter (13 procent) har modtaget dagpenge i mere end 9 måneder.

Vi har også undersøgt om, der eventuelt er en sammenhæng mellem respondenternes alder og
den tid, de har modtaget dagpenge. De konklusioner, der kan drages, afspejler tendenser og
generelle udfordringer på det danske arbejdsmarked: Unge med startledighed, mange korte
ledighedsperioder for personer i alderen 30‐45 år, og ældre, der er blevet afskediget og har
sværere ved at finde nyt arbejde.
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Diagram 3: Ledighedsperiode fordelt på alder, i procent

Diagrammet viser den procentvise fordelingen af respondenternes alder i forhold til
ledighedsperiodens længde. Det ses af diagrammet, at det generelt er varierende, hvor længe
de forskellige aldersgrupper er ledige.

Desuden ses den store repræsentation af medlemmer i alderen 31‐40 år. Aldersgruppen udgør
markant flere respondenter inden for hver dagpengeperiode. Samtidigt er det denne
aldersgruppe, der udgør størstedelen af de respondenter, som har været ledige i under 4 uger.
Denne aldersgruppe er også her, hvor der generelt på arbejdsmarkedet er mange jobskift.

Blandt de respondenter, der har været ledige i over 9 måneder, er aldersgruppen 51‐60 år
procentvis højere repræsenteret end i de øvrige ledighedsperioder. Dette afspejler også de
generelle arbejdsmarkedskonjunkturer, hvor ældre har svært ved at komme i arbejde igen.
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En eller flere ledighedsperioder
Ledighedsperioden har for lidt over halvdelen af respondenterne (51 procent) været én
sammenhængende ledighedsperiode. De resterende 49 procent af respondenterne har haft en
eller flere ledighedsperioder, hvilket afspejler arbejdsvilkårene i scenekunstbranchen: Mange
korte ansættelser og freelance arbejde.

Diagram 4: En eller flere dagpengeperioder

Supplerende dagpenge
210 respondenter (49 procent) angiver, at de har modtaget supplerende dagpenge inden for de
seneste 12 måneder. 8 respondenter har desuden opbrugt deres ret til 30 ugers supplerende
dagpenge.

I følgende diagram ses den samlede ledighedsperiode for de 210 respondenter, som har
modtaget supplerende dagpenge. Flest (142) af de, som har modtaget supplerende dagpenge,
har været ledige i 1‐6 måneder.
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Diagram 5: Supplerende dagpenge

Selvstændig
Knap 30 procent af respondenterne (125) har oplevet at blive betragtet som selvstændige på
trods af, at de ikke selv anser sig for at være selvstændige.

15 procent (19) af disse har fået frataget deres ret til dagpenge i løbet af de seneste 12 måneder
med henvisning til reglerne om selvstændig virksomhed.
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2. Behov for hjælp i perioder med dagpenge
Vi har undersøgt, hvilke behov for hjælp, medlemmerne selv mener, de har, når de er i berøring
med dagpengesystemet.

Diagram 6: Respondenternes behov

Respondenterne havde mulighed for at vælge flere kategorier. Diagrammet viser de former for
hjælp, som respondenterne mener er relevante for dem i perioder med dagpenge.

Det ses, at respondenternes behov deler sig i to:


Vejledning og oplysning



Ingen – jeg klarer det selv
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Andet i diagrammet dækker over respondenternes mulighed for at andre former for hjælp eller
tilbud. Dette vil blive uddybet i det følgende.

Andre tilbud
I følgende boks ses en ordanalyse. Det er de ord, der optræder flest gange i de åbne tekstsvar,
hvor respondenterne selv kan komme med bud på relevante former for hjælp. Samtidigt angiver
størrelsen på ordene hyppigheden i anvendelse af det enkelte ord, dvs. jo større et ord er, jo
oftere er det anvendt.

Figur 1: Ordanalyse af tekstsvar

AktiveringArbejdeBliveEfteruddannelseEgne

Fag

ForståelseHjælpInden for

Fagområde

EgetIndenforJobsKurserLedigeLov

MulighederMålrettet

NætværkOmkring

RespektSygedagpenge

Tager UdgangspunktTillidTræningUddannelse
Flere respondenter angiver i tekstsvarene, at de har behov for kurser og gratis videreuddannelse
også i kortere ledighedsperioder. Derudover er der et ønske om en mere åben og ærlig dialog
samt en dialog, der tager udgangspunkt i den enkelte og deres arbejds‐ og ansættelsesforhold,
f.eks. ved freelanceansættelser. Enkelte har angivet ønske om, at der indlægges én personlig
samtale i starten af et dagpengeforløb.

I forhold til aktivering savner medlemmerne kurser, der decideret henvender sig til kunstnere og
gerne helt fagspecifikt til f.eks. dansere. Samtidigt udtrykker de ønske om, at daglig træning og
vedligeholdelse af faglige kompetencer så som sang, skuespilteknik, fysik form mv., kan indgå
som aktiveringsforløb eller gøre det ud for eventuel aktivering.
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Flere respondenter efterlyser, at opsøgende mundtligt jobsøgningsarbejde samt f.eks. auditions
betragtes som reel jobsøgning, da det er den måde, man typisk søger arbejde på i
scenekunstbranchen.

Ændres behovet for hjælp?
Vi har undersøgt, om der er en sammenhæng mellem ledighedsperiodens længde og den hjælp,
som respondenterne mener, de har behov for under et ledighedsforløb.

Diagram 7: Hjælp i ledighedsperioder fordelt på ledighedsperiodes længde

Der kan ikke drages nogle klare konklusioner om sammenhæng mellem ledighedsperiodens
længde og den hjælp, respondenterne mener, de har behov for. Der ses en kun en mindre
tendens til at henholdsvis Motivation og Undervisning i jobansøgning og CV er vigtigst for de,
der har været ledige i 3‐6 måneder. Mens ingen af respondenterne, der har været ledige i under
4 uger eller i 6‐9 måneder, mener at de har behov for Aktivering og jobtræning. Blandt de der
har været ledige i mellem 1‐3 måneder ses tydeligt opdelingen i behovene: Vejledning og
oplysning og Ingen – jeg klarer det selv.

Det er relevant at medtage, at der er flest respondenter i undersøgelsen, som har været ledige i
1‐6 måneder.
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Respondenterne blev spurgt, om de fik den hjælp,

Tabel 1: Fik du den hjælp som du havde

de havde behov for under deres ledighedsforløb.

behov for?

419 respondenter har svaret på spørgsmålet.

Ja

142

142 har svaret ja, mens 183 angiver delvist og 94

Delvis

183

har svaret nej.

Nej

94

Hvem yder den bedste hjælp
Respondenterne mener samlet set, at a‐kassen er bedst til at hjælpe dem under et
ledighedsforløb.

71 procent af respondenterne har angivet, at a‐kassen yder den bedste hjælp, mens 18 procent
mener, at anden aktør har hjulpet dem bedst. Færrest (11 procent) mener, at jobcentrene har
hjulpet dem bedst. Dette billede gælder uanset, hvor længe man har været ledig.

Diagram 8: Hvem har ydet den bedste hjælp

Note: 409 respondenter har svaret på spørgsmålet.
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Antallet af møder
73 procent af respondenterne angiver at der samlet set er for mange møder med a‐kasse,
jobcenter og evt. anden aktør.

Diagram 9: Tilfredshed med antallet af møder

Der ses en tendens til, at den tid, respondenterne har modtaget dagpenge, har indflydelse på
holdningen til antallet af møder i dagpengesystemet. Jo længere tid respondenterne har været
ledige, jo klarere fremstår holdningen om, at der er for mange møder.
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3. Respekt, indsigt og forståelse
I undersøgelsen bliver respondenterne bl.a. spurgt, om de mener, at der bliver talt respektfuldt
til dem i beskæftigelsessystemet. Af svarene fremgår det, at a‐kassen er det sted, hvor langt
størstedelen oplever, at de bliver mødt med respekt.

59 procent angiver at de i høj grad eller i meget høj grad oplever, at der i a‐kassen bliver talt
respektfuldt til dem. Tilsvarende angiver kun 24 procent, at de i jobcenteret oplever, at der i høj
grad eller i meget høj grad bliver talt respektfuldt til dem. Jobcenteret er også det sted, hvor
flest i meget lav grad oplever, at der bliver talt respektfuldt til dem. En mindre del af
respondenterne (203) har erfaringer med anden aktør. Blandt disse oplever flest (36 procent),
at der delvist bliver talt respektfuldt til dem ved anden aktør.

65 procent oplever desuden forskel mellem jobcenterets, a‐kassens og anden aktørs indsigt,
vejledning og behandling. Igen er det a‐kassen, hvor langt de feste medlemmer føler sig bedst
behandlet. Færrest føler sig bedst behandlet af jobcenterne.

Indsigt i og forståelse for Scenekunstbranchen
Medlemmerne oplever i beskæftigelsessystemet en ringe indsigt i branchens vilkår. Over
halvdelen af respondenterne oplever i meget lav grad (32 procent) eller i lav grad (23 procent)
indsigt i vilkårene for scenekunstnere. 36 procent oplever delvist indsigt i branchens vilkår.
Sammenlagt angiver dermed 91 procent af respondenterne, at de kun delvist, i lav grad eller i
meget lav grad oplever indsigt i branchens vilkår.
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Diagram 10: Indsigt i scenekunstbranchen

38 procent af respondenterne angiver at de kun delvist oplever forståelse for deres
arbejdsmæssige situation, mens halvdelen i lav grad (26 procent) eller i meget lav grad (25
procent)oplever forståelse for deres arbejdsmæssige situation.
Diagram 11: Forståelse for scenekunstneres arbejdssituation

Individuelle hensyn og vejledning
Overordnet oplever medlemmerne stort set ikke, at der bliver taget individuelle hensyn til dem
og deres særlige arbejdsmarked, når de er ledige. 67 procent af respondenterne oplever i meget
lav grad eller i lav grad individuelle hensyn.
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Diagram 12: Individuelle hensyn

I forhold til vejledning om regler og krav i dagpengesystemet oplever 53 procent af
respondenter delvist god vejledning, mens 27 procent i høj grad oplever god vejledning. Et
mindre antal (16 procent) angiver, at de i lav grad eller i meget lav grad oplever god vejledning.
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Diagram 13: God vejledning

Tillid til at medlemmerne gerne vil have arbejde
Der er ikke er noget entydigt billede af, om respondenterne oplever tillid til, at de gerne vil have
et arbejde. 21 procent af respondenter oplever i lav grad tillid, mens 22 procent i høj grad
oplever tillid. Flest (43 procent) angiver, at de delvist oplever tillid til, at de gerne vil have et
arbejde.

Diagram 14: Tillid til at man gerne vil have et arbejde
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Medlemmerne oplever i ringe grad forståelse for, at de helst vil have arbejde inden for deres
fag. 53 procent af de respondenter, oplever således, i meget lav grad eller i lav grad forståelse
for deres ønske om arbejde inden for deres fag.

Diagram 15: Forståelse for at man helst vil arbejde inden for sit fag

Trods ovenstående oplever 55 procent af respondenterne delvist tillid til, at de gerne vil tage et
arbejde uden for deres fagområde.

Af undersøgelsen fremgår der ingen sammenhæng mellem respondenternes ledighedslængde,
og om de oplever at blive mødt med forståelse for, at de helst vil arbejde inden for deres fag.

Aktivering
Af de medlemmer, der har angivet, at de har været i berøring med dagpenge‐ og
beskæftigelsessystemet inden for de seneste 12 måneder, har ca. 30 procent (125) været i
aktivering.

I diagrammet ses, hvilke former for aktivering, respondenterne har været i, sammenholdt med
ledighedsperiodens længde. Nogle af respondenterne har været aktiverede flere gange i løbet af
de seneste 12 måneder, og derfor har de 125 respondenter tilsammen været i aktivering 146
gange.
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Diagram 16: Aktiverede fordelt på dagpengeperiode

Tabel 2: Var aktiveringen
Flest medlemmer har været på henholdsvis CV‐ og

selvvalgt?

jobsøgningskurser og i virksomhedspraktik.

Ja

33

26procent

Aktiveringen har for omkring halvdelens

Nej

66

53procent

Både ja og nej

26

21procent

125

100procent

vedkommende været ufrivillig, det vil sige, at de
ikke selv har valgt at blive aktiverede.

I alt

I forbindelse med undersøgelsens spørgsmål om aktivering fik respondenterne mulighed for at
uddybe en eller flere oplevelser fra deres møde med dagpengesystemet. I det efterfølgende
bilag kan et uddrag af respondenternes kommentarer læses.

Ud fra respondenternes kommentarer sammenholdt med de behov, de angiver ved det relevante
spørgsmål i undersøgelsen jf. diagram 7, lader det til, at respondenterne overordnet mener, at
aktivering og jobtræning er spild af tid og føles irrelevant i forhold til at komme i arbejde.
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Bilag til undersøgelsen: Uddybende kommentarer til
mødet med dagpenge‐ og beskæftigelsessystemet.

Februar 2012
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I undersøgelsen fik respondenterne mulighed for at uddybe en eller flere oplevelser fra deres
møde med dagpenge‐ og beskæftigelsessystemet. Det følgende præsenterer et udsnit af
respondenternes erfaringer i citatform.

Systemet/lovgivning
Jeg møder forståelse både hos jobcenter og a‐kasse, men jeg oplever mest forståelse og får
bedst vejledning i a‐kassen. Begge steder henviser de til og undskylder sig med lovgivningen, og
jeg oplever, at lovgivningen er fuldkommen blind for de, der er freelancere (måske især os i de
kreative fag).

Det er følelsen af at være en ufrivillig del af noget kriminelt. På tomandshånd kan man måske
godt møde forståelse, men systemet ligger hele tiden og truer bagved med hårde straffe, der
kan trækkes op af hatten.

Jeg var indkaldt til et møde, som jeg på forhånd vidste, jeg ikke kunne deltage i, da jeg var
startet arbejde. Derfor ringede jeg og meddelte, at jeg ikke kunne deltage. Beskeden jeg
modtog: Jeg var nødt til at booke mødet, og så ringe på selve dagen for at afmelde det. Jeg er
klar over at det er en lille ting, men jeg synes det beskriver systemet ret godt.

Hvorfor må man ikke have barn syg, når man er på dagpenge?

Til rådighed for arbejdsmarkedet
Der er i det hele taget ikke meget forståelse for, at jeg godt kan stå til rådighed for
arbejdsmarkedet i en periode, selvom jeg allerede har en kontrakt på kommende arbejde.

A‐kassen sagde at det var ligegyldigt om jeg søgte inden for mit eget fagområde, som
skuespiller. Det vigtigste var, at jeg søgte to opslåede job om ugen.

Vi vil aldrig slå op i jobsektionen i avisen og se overskriften: Det Kgl. Teater søger ny sopran

Generelt har jeg haft udsigt til andet arbejde, når jeg har været ledig, men har ikke kunnet
fortælle a‐kasse eller jobcenter det, fordi jeg i så fald ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet.
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Udbetalinger
Jeg sad (var udpeget, altså havde jeg ikke søgt om det) i bestyrelsen på et teater, og i de
perioder, jeg var på supplerende dagpenge eller dagpenge, fik jeg så mange forskellige og
modstridende oplysninger om, hvordan dagpengekortet skulle udfyldes, at jeg overvejede at
trække mig fra bestyrelsen. Jeg måtte selv flere gange påpege fejl, for derefter at modtage et
brev om, at jeg havde begået noget nærmest kriminelt, men "da jeg selv havde gjort
opmærksom på det, ville det ikke få følger".

Jeg synes det er svært at udfylde dagpengekortet, når man har arbejde, og jeg er stadigvæk i
tvivl om hvordan timetallet bliver opgjort ved honorarløn.

Supplerende dagpenge
Jeg har snart opbrugt min ret til 30 ugers supplerende dagpenge. Sidst jeg talte med a‐kassen
blev jeg derfor rådet til ikke at tage deltidsjob, da jeg så ikke vil modtage dagpenge. I stedet blev
jeg rådet til at være fuldt ledig.

På et tidspunkt er jeg blevet tilbudt job som kirkesanger, men a‐kassen rådede mig til ikke at
tage jobbet, da det vil blive betragtet som en deltidsstilling, der bliver fordelt over alle
månedens uger også selvom at stillingen kun krævede, at jeg skulle arbejde søndag formiddag.
Og derfor ville jeg så ikke kunne stå til rådighed for arbejdssøgning og for fuldtidsstillinger. Nu
undlader jeg at tage småjobs og undervisning, da det vil påvirke mine supplerende dagpenge.
Med andre ord: Jeg siger nej til arbejde, fordi reglerne er som de er.

Jeg fik en indkaldelse til en personlig samtale på et jobcenter, men samtalen viste sig at være et
fællesmøde om regler. Da jeg får supplerende dagpenge, blev jeg henvist til et andet jobcenter,
hvor jeg skal til en ny samtale. Det er da spild af alles tid.
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Aktivering /jobsøgningskurser
Gennem årene har jeg været på en del jobsøgningskurser. De er i mine øjne fuldstændig
identiske, helt ned til den eksakte ordlyd. Det er efter min mening det glade vanvid.

Første gang jeg kom på CV‐ og ansøgningskursus, blev jeg så god, at de ansatte mig for en
periode. Nu har jeg været ledig i 14 dage og blev henvist til selvsamme anden aktør, hvor jeg var
ansat, for at komme på CV‐kursus igen. Det giver da ikke mening. Det er spild af vores
allesammens ressourcer.

Jeg fandt et Kunstgreb‐kursusforløb og fik et ja af a‐kassen, men et nej af jobcenteret til at
påbegynde kurset, som ellers var yderst relevant for min arbejdssituation som underviser og
eventmager i forretningslivet.

Stor ros til Artlab, som arbejder individuelt med kursusdeltagerne, i stedet for generelt. Det
giver stor motivation og klar retning på jobsøgningen.

Jobcenteret bad mig tage en anden udannelse, selv om de kunne se, at jeg havde haft arbejde,
og havde en kontrakt på endnu fire måneders arbejde. Hun (jobcentermedarbejderen) ville have
mig til at bryde kontrakten og starte en uddannelse som tegnsprogstolk i stedet. Det med
tegnsprogstolk var hendes ide.

Som freelance blev jeg sendt på et jobsøgningskursus, der hed karriereværkstedet. Jeg må sige,
at skønt det ikke på nuværende tidspunkt er specielt brugbart for mig, så var det ganske sagligt.
Mine medkursister var overvejende uhyre glade for det.

Om virksomhedspraktik
Jeg kontaktede jobcentret fordi, jeg selv havde fundet et sted, som var interesseret i at tage mig
i virksomhedspraktik. Det var fem uger før jeg skulle starte nyt arbejde, så hvis jeg skulle nå at
være der i fire uger, så skulle det gå stærkt. Jobcentret gav mig beskeden: At sådan en ansøgning
tog mellem to og tre uger at få godkendt, og at jeg under ingen omstændigheder måtte gå i gang
uden, at det var godkendt, for så ville det gå ud over min dagpengeret. Men så kontaktede
firmaet, som jeg skulle i praktik hos, jobcentret og i lige pludselig blev det hele fixet på 24 timer.
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Anden aktør
Jobcentret insisterede på, at jeg skulle have et 4 ugers forløb hos Hartmanns, før de ville
godkende et forløb på Artlab. Men jobkonsulenten erkendte, at det med Hartmanns bare var for
at få tiden til at gå og bestemt ikke relevant. I modsætning til kurset hos Artlab, som
jobkonsulenten meget modvilligt godkendte, samtidig med at hun indrømmede, at det klart var
mere relevant i forhold til min branche. Hun spurgte om jeg havde tænkt over at det nok var
nytteløst at satse på en branche, hvor der ikke er så mange jobmuligheder?

Jobcenteret
Jeg er nyuddannet skuespiller, og efter at jeg havde været til mit første individuelle møde i
jobcenter, modtog jeg et brev om vores samtale. I brevet stod der: …er uddannet designer,
erfaring som skruespiller, men relevant at arbejde som tjener eller handicaphjælper. Så er de
møder da helt spild af tid.

Jeg skulle på CV‐ og ansøgningskursus, selvom jeg havde fundet en praktikplads på et teater,
men pga. jobcenterets 3 ugers behandlingstid, blev jeg smidt på et tåbeligt CV‐kursus, som jeg
slet ikke kunne bruge til noget. Det er meget demotiverende.

Jeg har siddet hos en sagsbehandler i et jobcentret og bare skulle sluge, at han giver mig gode
råd om min videre karriere. Om jeg ikke havde lyst til at blive anmelder i stedet? Det er da ikke
konstruktivt, når der er lige så stor arbejdsløshed for dem.

Jobcenteret spørger mig, om det ikke snart er på tide, at jeg finder et rigtigt arbejde.

A‐kassen
Jeg ringede til a‐kassen for at forhøre mig om nogle ting vedrørende ferie, og fik rigtig fin hjælp,
indtil det gik op for sagsbehandleren, at jeg var skuespiller. Så fik jeg af vide, at det var bedst, at
vi lod som om, jeg ikke havde nævnt det, da de ellers ville være nødsaget til at behandle mig
anderledes.

Jeg var til et rådighedsmøde i a‐kassen sammen med fem andre indenfor kunstbranchen. Da der
var sygdom i afdelingen, endte vi med at sidde og snakke om vores forskellige situationer og
erfaringer. Det fungerer nærmest bedre end samtale med rådgiverne.
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Det er en stor forbedring at a‐kassen har lavet et kunstner‐team. De viser stor forståelse og
vejleder godt. Det vil være en fordel hvis de overtager jobcentrets opgaver.

Forsøger at undgå dagpengeperioder
Hvis jeg er ledig i en måned eller mindre, vælger jeg tit at klare mig for mindre frem for at melde
mig ledig. Det er nemlig både stressende og krævende med alle de papirer og blanketter, man
skal aflevere for at få dagpenge.
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