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2- dages seminar: Udvikling, faglighed, nye 
udfordringer og nye opgaver 

 

Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg 
Programmet nedenfor kan blive ændret. Start- og sluttidspunkt ligger fast! Pauser vil blive placeret 

undervejs efter behov.  

Vel mødt – vi glæder os  

Tirsdag den 15. september 2015 kl. 10.00 – 20.00 
 

10.00: Velkommen og praktiske oplysninger 

10.30: Forventninger og indhold i seminaret 

11.00: Mit fag og min faglighed – hvordan kommer min faglighed i spil i de daglige arbejdsopgaver 

og hvordan kan jeg argumentere for fagligheden? 

Mit fag – min faglighed. 

FAGLIGE OVERVEJELSER 

Hvor sidder faget? 

Hjerne – VIDEN 

Hjerte – HOLDNING 

Hænder – Handling 

At være KOMPETENT. 

Lene Hall lhal@foa.dk  

13.00: Frokost 

13.00:  Hvordan ser verden ud lige nu – udviklingen indenfor social- og sundhedsområdet v/ 

sektorformand Karen Stæhr. 

At bruge ordet LUKKET er selvforstærkende – leder tankerne i en negativ retning. 

Sygehjælperen er en del af OK, men vi er ikke tilfredse, vi er blevet holdt tilbage på samme niveau, for at 

andre bliver løftet. 

Slutløn i mange år. 2008 stigning i løn, KL ”De lukkede uddannelser” – KTO forhandling: Kompetence, 

faglighed og erfaring. 

Faglighed – Kompetencer. 

AMU uddannelser – Får ”Nej” fra ledelsen – ingen økonomi. 

FOA lokalt – arbejder på, at skabe muligheder for uddannelse og kurser. 

mailto:lhal@foa.dk
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Omdrejningspunkt 

Besparelser 

De sundhedsfaglige personer bides 

- Truget er tomt. 

Faglighed blandt kollegaerne 

-Respekt & Anerkendelse. 

Resultater 

Skab en fælles version og værdier  

i Teamet 

Opskoling (DKA perioden), mulighed for at komme ind i de nye uddannelser – merit – fuld løn, betalt med 

OK midler. 

2004 – Medlemsundersøgelse viste. 

Eksamensskræk, økonomiske overvejelser, loyalitet overfor arbejdspladsen, fastholde jobbet. Der blev sendt 

brev ud til alle medlemmerne, som ikke havde taget imod uddannelsestilbuddet. Derefter stoppede 

opskolingen. 

? Hvordan skal man motivere medlemmerne til at tage nye uddannelser. 

? Hvorfor kom uddannelsesreformen. 

RLTN: Regioners Lønnings Takst Nævn 

Generalist Uddannelser  

Uddannelser, hvor man kan bygge på – og specialisere sig. 

Det er uddannelserne der skal følge udviklingen 

Og ikke udviklingen der skal tilpasse sig uddannelserne. 

Det er Ledelses Ret til at sende os på efter/videre uddannelse. 

? Hvor meget gør FOA Central for at holde/kæmpe for vores synlighed 

”De lokale afdelinger (98 kommuner) har et ansvar, alle er en del af fællesskabet” 

!!  Der kæmpes ude – lokalt. 

!! Ledelserne er for dårligt oplyste i at kende alle de kompetencer, der er i FOA’s faggrupper.   

16.00: Synliggørelse af fagligheden – hvad kan jeg gøre for at synliggøre min faglighed? 

 Lene Bjørn 

• Opvarmning 

• Din livshistorie fortalt på et minut 
Historien om dit navn (grupper af 4) 

• Fortæl om en kollega som har haft stor betydning for dig  

• Fortæl om en borger/ patient som har gjort stort indtryk på dig.( evt. Snak om, hvad 

var det du gjorde for den person) 

• Fortæl om engang, hvor du var rigtig stolt af din egen indsats. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid til den naturlige samtale – Alt er tids – afsat. 

 

Giv gode energier videre Kend samme mål og retning 
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17.00: En stemme udefra om faget  

Ældreplejens historie. 

Den sociale omsorg 

Kærneværdi i udførelsen 

Medmenneskelighed 

 

Paradokset ved Kvalitetsstandart og tidsstyret. 

Husmoderepoken 

Praktiske områder i given situation, ikke op i højere plan. 

Uddannelse eller ej? 1963. 

Plejehjem – sygehjælperen 

90´erne – uddannelsesreform af social- og sundhedsuddannelserne, lukning af tidligere uddannelser. 

Udfordringer for fagligheden. 

 

Styring 

Tidspres  Manglende tid til DIALOGEN 

 

19.00 Middag 

20.00: Netværksstyrkelse 
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Ansøger til Kompetencefonden: 

Arbejdsgiver 

TR (FOA) 

Deltageren 

 
Onsdag den 16. september kl. 10.00 – 15.00 
 

9.00: Tilbageblik på i går og intro til dagen 

9.15: Kompetenceudvikling understøtter den faglige udvikling – hvilke muligheder er der? v/ 

forbundskonsulent Lotte Meilstrup 

KOMPETENCE FONDE  

Til mere/- efteruddannelser. Uddannelsesaftalen i KL OK 15. 

Efteruddannelses muligheder. 

Lederstyret: Ansvar – delegering  

 Bevis- faglighed 

 Læring – udveksle faglig viden. 

KAN – VIL – MÅ 

Anerkendelse af ny VIDEN – nye opgaveløsninger (delegering) – Kompetenceløft. 

Sidemandsoplæring   

e-learning  

AMU (ligger det indenfor lovgivningen, er det landsdækkende). 

EPOS – Arbejdsmarkedsuddannelser. 

Argument for at vælge AMU: Arbejdsgiver får godtgørelse 80 % af mindsteløn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00:  Frokost 

13.00: Faglig udvikling – eksempler på nye veje 

14.30: Opsamling og afslutning 

15.00 Farvel og på gensyn 

 


