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Nr. cv2          Uge 11                               13. Marts 2020 

 

SE – coronavirus bulletin (da situationen ændrer sig løbende hermed 
opdateret version ift. cv1 – opdateringer hhv. ændringer angivet i rødt 

skrift) 
 

Til alle Senior Erhverv medlemmer 
 

1. Den generelle situation 

2. Aktiviteter i SE lokalt 

3. Aktiviteter i SE-DK 

4. Aflevering af 2019 materiale til STAR 

5. Til personer som skal stå til rådighed – om jobsøgning 

6. Kontakt til STAR hhv. landskoordinator 

 

 

1. Den generelle situation 

Som det nu er gået op for alle, er landet i en særlig situation pga. coronavirus udbruddet. 

Smitterisikoen er tiltaget og for at dæmme yderligere op har regering og myndigheder 

indført anvisninger og påbud. Herunder om at forsamling af mennesker over 100 personer 

bør undgås. Det får også konsekvenser for SE´s virke lokalt og på landsplan. 

Alle kan følge med hhv. blive opdateret om den seneste situation på følgende link: 

https://politi.dk/corona  

 

2. Aktiviteter i SE lokalt 

Beskæftigelsesministeriet skriver pt.: ” Lukningen af jobcentrene betyder imidlertid, at 

beskæftigelsesindsatsen suspenderes i en midlertidig periode. Alle planlagte samtaler 

aflyses, aktiveringstilbud sættes i bero, og der bliver ikke igangsat nye tilbud. Det betyder 

også, at borgerne i den kommende tid ikke skal leve op til kravet om at stå til rådighed for 

arbejdsmarkedet, og de fastholder deres ydelse som hidtil.” Mere herom under pkt. 5. 

En minimumsåbningstid og –bemanding kan udgør en løsning for at opfylde evt. 

jobsøgningsbehov hos medlemmer. 

https://politi.dk/corona


Side 2 af 3 

 

Alt anden mødeaktivitet frarådes. SE medlemmers alder er gennemsnitligt 60 år. Og 

dermed er medlemmer en del af risikogruppen. 

Om åbent hus arrangementer se pkt. 3. 

Nogle lokalnetværk har afholdt generalforsamling på nuværende tidspunkt. De lokal-

netværk som ikke har afholdt generalforsamling endnu, bør udsætte det til senere, hvor 

det igen er muligt at gennemføre forsamlinger. Meddelelse om udsættelse af 

generalforsamlingen og senere hvornår den vil blive gennemført, kan uploades på STAR´s 

Tilskudsportal. 

Information om jeres lokalnetværks åbningstider og andre relevante bemærkninger bør 

indtales på en telefonsvarer og fremgå af jeres forside af joomla internetsiden! 

 

3. Aktiviteter i SE-DK 

Aktiviteter og kurser i SE-DK til og med uge 17 berøres af den nuværende virusudbrud 

situation. Kurser og møder udsættes indtil videre eller aflyses helt: 

Intro kurser uge 12 er aflyst. Medlemmer kan deltage i Intro kurser uge 22, forudsæt at 

virusudbrud situationen tillader det. 

MS 2-dages kursus (uge 13) i Svendborg er udsat. Ny dato vil blive offentliggjort, så snart 

der er mulighed for at gennemføre forsamling igen. 

Workshop SE portal (joomla sider) i uge 14 er aflyst. Medlemmer kan deltage i workshops i 

uge 26. 

Kursus VS Struktur uge 16 er udsat indtil videre. 

Åbent hus uge 17 flyttes til uge 23! 

Situationen vurderes løbende mht. gennemførelse af aktiviteter og nye ændringer hhv. 

udsættelser eller aflysninger kan komme på tale. 

 

4. Aflevering af 2019 materiale til STAR - VIGTIGT 

Efter aftale med STAR oplyses det, at upload af 2019 projektmaterialet skal finde sted på 

Tilskudsportalen senest d. 31/3-2020 (for omfang og hvilke informationer og dokumenter 

se landskoordinators projektrutiner-v2 i SE-DK Filbibliotek) – uanset om general-

forsamling har fundet sted! 

Der skal ved upload af materialer gøres opmærksomt på, at den del af materialet som 

omhandler aflevering af generalforsamlingsreferat og bestyrelsens beretning kommer 

senere! 

 

5. Til personer som skal stå til rådighed – om din jobsøgning 

Der er offentliggjort informationer vedr. jobsøgning, for personer som skal til rådighed for 

arbejdsmarked. Og det gælder både ledige med dagpenge og ledige med kontanthjælp. 
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Fælles for alle er, at der ikke er mulighed for møde i hverken jobcentre eller a-kasser. 

Møder vil typisk blive gennemført som telefonmøder. 

Hvor lang tid lukning af jobcentre varer vides for nuværende ikke. Hvert medlem bør holde 

sig orienteret herom. 

For informationer om denne situation har både Beskæftigelsesministeriet og STAR 

offentliggjort følgende links: 

Beskæftigelsesministeriet - https://www.bm.dk/nyheder-

presse/pressemeddelelser/2020/03/jobcentre-lukker-ned-gaar-ikke-ud-over-udbetalingen-

af-ydelser 

STAR (= OPDATERET LINK) - https://www.star.dk/til-borgere/coronavirus-hvad-betyder-

det-for-mine-ydelser-og-beskaeftigelsestilbud 

STAR generel forside link - https://www.star.dk  

For ledige med dagpenge er det altid a-kassen som afgør rådighedsforholdet – så kontakt 

din a-kasse telefonisk eller hvis det er anvist via a-kassens portal. 

Og for ledige med kontanthjælp kontakt dit jobcenter telefonisk eller på anden vis for 

spørgsmål om rådighedsforholdet. 

Dvs. at SE lokalnetværkene ikke har mulighed for at yde rådgivning til medlemmer. Hellere 

ikke ifm. rådighedsregler for ledige. Medlemmer bør opfordres til at kontakte jobcentret 

og/eller a-kasse! 

 

6. Kontakt til STAR og Landskoordinator 

Det meste af STAR´s personale er sendt hjem. STAR kan kontaktes via Tilskudsportalen og 

i mindre omfang via mail til Birgit Ottosen. 

Er der spørgsmål eller andet at bemærke, står landskoordinator til rådighed for råd, 

vejledning eller anden besvarelse via mobil eller mail. Det forventes at flere ”SE 

coronavirus bulletins” vil blive udsendt. 

 

Venlig hilsen  

Bert van Malkenhorst, 

se-koordinator@mail.dk  

Tlf. 3023 2929 
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