
Årsmøde 2015 
 for Sygehjælper Faggruppen 

Torsdag 4.juni, Kleven.  
Tema: 

- En gåtur i Kleven – en klippedal 
- Orientering – alm. 

- Orientering – fra faggruppelandsmødet 2015 
- Fællesspisning på BrøDDan i Gudhjem 

 

1. Del: Kl. 16.30 mødtes 10 sygehjælpere 
ved Kleven: Kleven er en klippedal, hvor 

Danmarks smukkeste jernbanestrækning 
gik igennem, indtil Nordlands – banen blev 

nedlagt i 1950erne. I dag er der cykel- og spadseresti fra 
Klemensker via Kleven til Spellinge Mose og Rø. 

Turen gik fra Kleven til Klemensker by. Her fandt vi et græsareal, der 
var behageligt at sidde efter den dejlige tur.  

 

Orientering ved Årsmødet v/Jonna Poulsen, formand 

Undskyld at opslaget til 4.juni kom så sent på hjemmesiden/mail/sms 

Rettelse til brud på etikette. 

Vedrørende medlemsliste med oplysninger om fødselsdag og år og 
adresser er denne taget af orienteringsmaterialet og lagt tilbage på 

skrivebordet som arbejdsredskab for jubilæumsliste, statistik, 
kontaktoplysninger m.m. 

Jeg beklager brud på etikette og tavshedspligt. 
Listen er omdelt til få medlemmer og sektorbestyrelsen. Listen ligger 

ikke på vores hjemmeside. 
Jeg er glad for at kunne lukke og stoppe videre udbredelse af medlemmernes 

oplysninger. 

Tak til et årvågent bestyrelsesmedlem, som gjorde mig opmærksom på 

min fejl på etiketten. 

De lukkede uddannelser 

Jeg har tilmeldt mig: 2-dages seminar for de lukkede 

uddannelsesgrupper om ”Udvikling, faglighed, nye udfordringer og 
nye opgaver” d. 15.- 16. september 2015 i Nyborg 

Formålet med disse to dage er, at ruste dig som 
faggrupperepræsentant for en af de lukkede uddannelsesgrupper til at 

tage de faglige diskussioner på arbejdspladsen, styrke din faglige 



gennemslagskraft og finde veje til faglig udvikling og uddannelse for dig 
og FOA medlemmer på din arbejdsplads. 

Målgruppe:  
Repræsentanter for de lukkede uddannelsesgrupper i social- og 

sundhedssektoren hjemmehjælpere, sygehjælpere, plejere, 
beskæftigelsesvejledere og plejehjemsassistenter og deres faglige 

udvalg Der er 60 pladser – I første omgang prioriteres 
faggrupperepræsentanter, der deltager på faggruppelandsmødet. 

 

Individuel kompetencevurdering (IKV)  
 

Vi går nu for alvor i gang med individuel kompetencevurdering (IKV) 
med ”Cirkulære om uddannelse af sygehjælpere” som grundlægning for 

sygehjælperens faglige profil. 
Vi vil indsamle materiale og viden fra vores medlemmer. Et af målene 

vil være en Idekatalog til efter – og videreuddannelse som vi vil tage 
med på seminar for de lukkede uddannelsesgrupper september 2015 i 

Central sektor. 
 

5.603 erhvervsaktive sygehjælpere tilbage registreret i FOA (maj 2015) 
Statistik: Der bliver ca. 500 sygehjælpere færre på landsplan hver år. 

Orientering fra Faggruppelandsmødet 2015 v/ Jonna Poulsen 
 

Pjece: Egne notater fra Faggruppelandsmødet 2015 (se under fanen 

”Faggruppelandsmøder”) 
Pjece: Delegation (KL) 

Tak for ordet 
Vi kørte derefter til: 

2. Del: kl. 18.45 Fællesspisning: Brøddan i Gudhjem. 
Der var 14 tilmeldte, et afbud. 

Der blev omdelt materiale til de 3 kollegaer, som ventede på os fra 1. 
Del - gåturen. 

Snakken gik både om de faglige udfordringer i hverdagen, om 
medlemmer i klemme i sygefraværspolitikken og vores sociale 

interesser. Maden var fantastisk, Fælleskabet var i top.  
 

  


