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Seniorjobber 
gør en forskel

Laila fik job  
gennem FOA



Gennem 20 år stod hun i spidsen for 
FOA Esbjerg. – 20 år hvor hun skabte 
en moderne fagforening, der hele 
tiden var i gang med en udvikling.
Hun var en visionær formand, der 
altid så udfordringerne i stedet for 
begrænsninger. Blev en dør lukket, så 
fandt hun en anden udvej. Hendes 
positive livssyn gjorde, at hun så og 
brugte mulighederne.
Hun kæmpede for medlemmerne og 
deres forhold på arbejdspladsen. Hun 
stod altid på de svages side, og hun 
var meget optaget af at bekæmpe den 
stigende ulighed i samfundet. 
Alis Boesen var en engageret og pas-
sioneret afdelingsformand. Det gjaldt 
på mange område, og hun satte sig 
både små og store spor, der hvor hun 
aktivt gik ind for at blande sig og få 
indflydelse.
Hendes dør stod altid åben både for 
medlemmer og de ansatte ved FOA. 

Uanset hvor travlt hun havde, så havde 
hun tid til at lytte. Hun var altid nærvæ-
rende og havde en dejlig varm humor. 
Hun havde empatien, - både for med-
lemmer og de ansatte, og hun var god 
til at følge op på de ting, som de kom 
med til hende. Hun huskede det!
Selvom der ikke var megen fritid, så 
tog hun sig bl.a. tid til at være mentor. 
Der var overskud, og hun følte en 
forpligtigelse til at være der for andre.
Hun var FOA alle døgnets 24 timer, 
men der var også både tid, kærlighed 
og overskud til familien: ægtefællen 
Lasse, de to døtre Camilla og Benita 
samt de seks børnebørn.
Hun var stolt over og glad for familien. 
De betød rigtig meget for hende, og 
hun fortalte glad og ofte om dem.
Alis Boesen var en god ambassadør 
for FOA. 

Æret være Alis Boesens minde.
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Alis Boesen døde den 11. september,  
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FOA Esbjerg har besluttet, at Afdelingsnyt fra årsskiftet bli-
ver lagt på nettet og ikke længere automatisk bliver sendt 
til medlemmerne med posten. 
Der er flere grunde til, at omlægningen sker nu.
FOA Esbjerg er en moderne fagforening, som vil tilbyde 
medlemmerne det bedst mulige blad. Ved at lægge Afde-
lingsnyt på nettet, bliver bladet meget mere aktuelt, da vi 
ikke længere skal vente på at få bladet trykt og sendt ud.
Fremover udkommer bladet seks gange om året i stedet 
for de nuværende fire gange, hvilket også betyder, at vi kan 
få meget mere nyt stof med i forhold til tidligere.
Afdelingsnyt bliver altså et mere aktuelt blad, og det kom-
mer to gange mere end nu samtidig med, at det bliver 
billigere at udgive, da der ikke længere er udgifter til porto. 
Det mener vi er en win – win situation for medlemmerne.

Der vil fortsat være faste udgivelsesdatoer, så afdeling og 
klubber med flere fortsat kan bruge bladet til annoncering 
af aktiviteter. Desuden vil vi prioritere at få mere fagligt 
stof med i bladet – Det kunne for eksempel være, ”hvad 
gør jeg, hvis jeg bliver syg i min ferie.”
Når Afdelingsnyt udkommer, sender vi en sms eller mail 
med link til bladet. Alle medlemmer, som vi har mobil nr. 
og mailadresse på, vil modtage en sms eller en mail.
Det vil fortsat være muligt at modtage Afdelingsnyt pr. 
post. Ønsker man fortsat at modtage Afdelingsnyt i post-
kassen, skal man sende en mail til FOA Esbjerg:  
esbjerg@foa.dk, att.: Esben Dige - og bede om at få det 
sendt pr post. 
Det vil også være muligt at hente bladet i afdelingen.

Afdelingsnyt bliver
lagt på nettet

Bliv ven med 
FOA Esbjerg på Facebook

Her kan du se, hvad der sker i dit FOA
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Af Lydia Lund Rasmussen

Hun går glad på arbejde hver dag, og håber hun har fået 
foden inden for på arbejdsmarkedet igen.
Det var ellers ved at være sidste udkald, inden Laila Vester-
gaard Jørgensen(50) faldt helt ud af systemet.
Men 1. august startede hun i et 4 måneders vikariat på 
Børnenes Kontor på Langelandsgade. Et job som blev 
formidlet gennem FOA.
- Jeg er rigtig glad for mit arbejde. Jeg er blevet godt mod-
taget og føler jeg falder godt ind i gruppen, så jeg håber 
på en forlængelse. Der er jo lang tid, inden jeg igen har 
optjent dagpengeretten, siger Laila Vestergaard Jørgensen, 
der har ”været ledig” siden 2004.

Hun er uddannet butiksassistent, men har arbejdet som 
pædagogmedhjælper i 25 år.
- Jeg var i en SFO, da jeg blev ramt af den store fyrings-
runde, der var i 2004. Jeg fik to års uddannelse, som jeg 
brugte på VUC, hvor jeg fik opkvalificeret nogle fag.
- Fra 2006-2011 var jeg fast tilkaldevagt på Tovværkets 
Børnegård. Det betød, jeg fik supplerende dagpenge i 5 år. 
Men da ordningen (opsummeringstimerne) ikke længere 
kunne fornyes, stod jeg uden arbejde i 2011.
- Det var et job, jeg var glad for, og jeg havde mange timer. 
Men den dag der kom en ledig stilling, skulle den besættes 
af en ledig fra den kommunale jobbank. Det kunne ikke 
blive mig.
- Siden har jeg så efter to år på dagpenge, været på særlig 

uddannelsesydelse, og jeg var 
netop startet på arbejdsmar-
kedsydelse. Jeg var i virksom-
hedspraktik i Møllehusene, 
fortæller Laila Vestergaard 
Jørgensen.
Det var altså ved at være sidste 
udkald, da hun blev kontaktet af 
Susan Bønnelykke, faglig medar-
bejder i FOA Esbjerg.
- Jeg har søgt og søgt igennem 
de sidste år, men uden resultat. 
Der er stort set ingen fuldtids-
stillinger som pædagogmedhjæl-
per opslået. Jeg har søgt inden 
for mange andre områder, - 
specielt også i butik, hvor jeg er 
uddannet, men uden et positivt 
resultat, fortæller Laila Vester-
gaard Jørgensen.
Fremtidsudsigterne har været 
deprimerende, for der skal 
spares alle steder på børneom-
rådet, og der bliver færre børn. 
Men nu har Laila Vestergaard 
Jørgensen fået modet tilbage, 
og hun håber, der stadig er brug 
hende.

Pædagogisk sektor

Laila fik job  
gennem FOA

Var ved at falde ud af dagpenge systemet  
da der kom et vikariat

Laila Vestergaard Jørgensen er glad 
for sit vikariat på Børnenes Kontor
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Pædagogisk sektor

Susan Bønnelykke, faglig medarbejder i Pædagogisk sektor 
i FOA Esbjerg, har i gennem de sidste måneder i gennem-
snit haft et par opringninger om ugen fra børneinstitutio-
ner, der mangler pædagogmedhjælpere.
- Det er fortrinsvis til vikariater af længere eller kortere tid,  
fra 5 måneder til en uge.
- Jeg finder tre ledige med de ønskede kvalifikationer, som 

jeg kontakter, og de skal så selv kontakte institutionen, hvor 
der foregår en normal jobsamtale/ansættelse, siger Susan 
Bønnelykke.
Hun glæder sig over, at der er så mange, der er begyndt at 
bruge FOA, når de skal have en ny medarbejder.
Der er i øjeblikket 46 ledige pædagogmedhjælpere til-
meldt a-kassen i FOA Esbjerg.

FOA formidler
mange job

- I Social- og sundhedssektoren kender vi ”arbejdskraften”, 
og vi har stor succes med at jobformidle medlemmer 
til arbejdspladserne, fortæller faglig medarbejder Kirsten 
Tvingsholm
- I Social- og sundhedssektoren får vi mange henvendelser 
fra ledere, som mangler arbejdskraft.
- Ofte er det til ansættelse her og nu, hvor der ansættes i 
tidsbegrænset tidsrum med mulighed for forlængelse eller 
fastansættelse. 

 Vi har i sektoren medlemmer ”skrevet” op, som gerne vil 
kontaktes, når der er henvendelse fra arbejdsgiver.
- Vi har desuden et tæt samarbejde med a-kassen, som 
også har kendskab til medlemmer, som meget gerne vil 
kontaktes.
- Dette samarbejde giver os mulighed for at sende 
kvalificeret arbejdskraft ud til arbejdspladserne, da vi har 
kendskab til området/faggrupperne og arbejdspladserne, 
siger Kirsten Tvingsholm.

Formidler også  
mange job

Det var en rigtig positiv oplevelse.
Eva Djurhuus, leder af Børnenes Kontor kontaktede FOA, 
da hun manglede en vikar til institutionen. 
Hun søgte efter en moden medarbejder med erfaring.
- Hvorfor FOA og ikke det offentlige jobcenter?
- Jeg startede også min søgning på jobnet, men det var 
alt for uoverskuelig og uhensigtsmæssig. Jeg kunne hurtig 
konstatere, at det skulle jeg bruge alt for mange timer på.
- En annonce i avisen ville give al for mange ansøgninger, 
og det ville også blive tidskrævende.

- Derfor kontaktede jeg FOA, som jo kender deres ledige 
medlemmer.
- Det var en god oplevelse. Jeg følte, jeg blev taget alvorlig 
og fik en seriøs behandling, hvor der blev lyttet til, hvad 
det helt nøjagtig var, vi havde brug for her på stedet.
- Desuden blev der arbejdet hurtigt og effektivt. Allerede 
dagen efter var der en tilbagemelding, og da vi havde talt 
med Laila, var vi ikke i tvivl om, at hun passede ind i det 
ledige job, siger Eva Djurhuus.

Seriøst og effektivt
Det var lederens oplevelse, da FOA  

fandt en medarbejder til Børnenes Kontor

Social- og sundhedssektoren
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Af Lydia Lund Rasmussen

Det er næsten 6 år siden, Anna-Mette Termansen blev sy-
gemeldt. Men selvom hendes ryglidelse er anerkendt som 
en arbejdsskade, så er hendes sag stadig uafklaret.
- Det er en frygtelig situation, og jeg ved slet ikke, hvordan 
jeg skulle have klaret mig igennem de år uden FOAs hjælp, 
siger Anna-Mette Termansen (53), der er følelsesmæssigt 
meget påvirket af situationen.
Øjnene bliver våde, når hun skal fortælle om, hvor svært 
hun har det med at klare hver-
dagen, og hvordan hun føler sig 
behandlet af systemet.
Der er mange forhindringer i 
hverdagen, bare det at tømme 
opvaskemaskine er svært. 
Uden børnenes hjælp kunne 
hverdagen slet ikke hænge sam-
men. Endnu bor den yngste søn, 
der er i gang med en uddan-
nelse, hjemme, så han hjælper 
med mange dagligdags ting. De 
tre døtre bor alle i nærheden og 
kommer hjem og hjælper på skift, 
bl.a. vasker de gulvene.
Hun har også megen glæde af de 
fem børnebørn, som er fra 2-9 år.
- Jeg har for første gang lige haft 
den mindste til at overnatte, 
men det kunne kun lade sig gøre, 
fordi Marco er hjemme og kunne 
hjælpe eksempelvis ved bleskift, 
fortæller Anna-Mette Termansen.
Hun havde arbejdet i hjem-
meplejen i snart 25 år, da hun 
måtte lade sig sygemelde. Mange 
års hårdt arbejde havde ødelagt 
ryggen.
Der er to diskusprolapser, der har 
sat en stopper for arbejdslivet, og 
som nu gør hverdagen så svær at 
komme igennem.

Lægerne mener, der er for stor risiko ved en operation, og 
hun skal tabe 25 kg, før de vil gøre et forsøg.
Det er det, som Esbjerg Kommune lægger sig fast på, når 
de siger, der er en behandlingsmulighed, før de vil bevil-
lige førtidspension. De mener, hun efter en operation kan 
klare et fleksjob.
- Jeg gør alt, hvad jeg får at vide fra kommunen, jeg skal 
gøre. Men tabe mig kan jeg ikke. Jeg har forsøgt utallige 
gange, og jeg spiser virkelig ikke usunde ting i dagligdagen. 
Jeg går også ture daglig for at motionere. Hvorfor har 

Hendes sag har nu
kørt i seks år

Ryglidelse anerkendt som arbejdsskade,  
men kommunen kræver et vægttab

Det har været seks hårde år for Anna-
Mette Termansen
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kommunen ikke tillid til, at det er rigtigt, spørger Anna-
Mette Termansen og fortsætter :
- Jeg har altid været en stor pige, - høj og kraftig bygget. 
Det har aldrig været noget problem i mit arbejdsliv. Jeg er i 
dag 1,82 meter høj og vejer 130 kg.
- Der er jo ikke noget, jeg hellere vil end at arbejde, men 
jeg kan ikke!

Den sociale sag
Fleksjob/førtidspension
Anna-Mette Termansen har været på kontanthjælp 
siden hun mistede retten til sygedagpenge i januar 
2011.
Sagen er stadig uafklaret, fordi Esbjerg Kommune me-
ner, der er en behandlingsmulighed, men det kræver 
et større vægttab.
Esbjerg Kommune kræver, Anna-Mette Termansen 
skal tabe sig 25 kg, som det kræves for at hun kan få 
tilbudt en rygoperation for hendes diskusprolapser.
Det mener kommunen kan forbedre hendes arbejds-
evne.
Hun har været i et afklarende for løb på Reva, hvor 
det blev vurderet, at hun med store skånebehov maks. 
kan varetage et arbejde på 2½ time daglig.
- Anna-Mette har ihærdigt forsøgt at tabe sig, både 
med kostomlægning samt med at motionere i form 
af gå- og cykelture alt det hun magtede. Det har ikke 
givet det ønskede resultat, fortæller socialrådgiver 
Charlotte M. Jensen og fortsætter :
- Anna-Mette har været overvægtig siden hun var 
barn, og hun har gentagne gange forsøgt at tabe sig 
uden held. Men hendes overvægt har aldrig tidligere 
været en hæmsko for hende hverken i forhold til 
arbejdsliv eller privatliv.
- FOA er uenig i Esbjerg Kommunes afgørelse. Derfor 
har vi anket sagen:
• Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede i april 2011 

kommunens afgørelse.
• Byretten stadfæster i november 2012 Beskæftigel-

sesnævnets afgørelse
*Landsretten stadfæster i februar 2014 Byretsdom-
men.
- FOA ønsker at føre sagen videre til Højesteret, så 
det har vi nu søgt om at få lov til, siger Chalotte M. 
Jensen.

Sagen i korte træk:

Arbejdsskadesagen
• Anna-Mette Termansen blev sygemeldt 5. januar 

2009.
• Hun kontakter FOA i oktober 2009 for at få hjælp. 

Hendes sygedagpenge forventes at ophøre 31. 
januar 2010.

• FOA anmelder en arbejdsskadesag til Arbejdsskade-
styrelsen, og sygedagpengeperioden forlænges et år.

• Arbejdsskadestyrelsen anerkender i september 
2010 ryglidelsen som en arbejdsskade.

• Anna-Mette Termansen får en godtgørelse for 5 
pct. varigt mén samt erstatning for 15 pct. tab af 
erhvervsevne, som gives som en løbende udbetaling 
hver måned.

• I januar 2014 gennemgår FOAs advokat sagen, og 
mener der er truffet en forkert afgørelse. FOA 
beder om at få sagen genoptaget.

• Juli 2014 træffer Arbejdsskadestyrelsen en ny 
afgørelse. De fastsætter nu erhvervsevnetabet til 50 
pct. i stedet for 15 pct. Det betyder en forskel hver 
måned på godt 7.000, kr. brutto.

- Dette er den første sag, som er genoptaget ef-
ter Kammeradvokatens undersøgelse, der påviste 
forkerte afgørelser truffet i Arbejdsskadestyrelsen, 
og som har betydet, at en række sager om erhvervs-
evnetab er genoptaget, fortæller FOAs socialrådgiver 
Charlotte M. Jensen.

Gratis medlemskab for medlemmer  på Arbejdsmarkedsydelse
Medlemmer, der er på den særlige arbejdsmarkedsydelse, får fremover gratis medlemskab af FOA forbund. Man skal intet foretage sig i den forbindelse, da det hele sker automatisk. Ændringen gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. september, og reguleringen for september og oktober sker automatisk.
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Af Lydia Lund Rasmussen

Den nye skolereform gav ikke kun nye vilkår for 
lærere og elever, - også skolernes serviceledere og 
servicemedarbejdere har mærket de nye arbejds-
former.
Det gælder bl.a. de mange nye arbejdspladser, der 
skulle være klar til lærerne, da de mødte ind efter 
sommerferien. De nye fysiske rammer har affødt 
en markant strammere økonomi på skolerne. 
Rammerne for tekniskservice har været meget 
forskelligt fra skole til skole.
Afdelingsnyt har besøgt formanden for Teknik- og 
servicesektoren John Skovgaard, der er servicele-
der på Spangsbjergskolen.
Her er der foruden John Skovgaard ansat en ser-
vicemedarbejder på halv tid, - han er hver anden 
uge på Boldesager skole-, desuden er der ansat en 
seniorjobber.
- Vi havde i forvejen arbejdspladser til halvdelen af 
lærerne, - ca. 35. De resterende blev lavet i klas-
selokaler, vi kunne inddrage, fordi de var kommet 
i overskud, da vi ikke har så mange specialklasser 
længere.

- Vi var næsten klar, da lærerne mødte efter som-
merferien. Arbejdspladserne var der, men com-
puterne manglede at blive sat til. Det skete ret 
hurtigt, fortæller John Skovgaard, der på grund af 
travlheden har måttet udskyde noget af sin som-
merferie.
- Jeg ved ikke så meget om, hvordan det er fore-
gået andre steder. Men jeg ved, Præstegårdsskolen 
har inddraget festsalen til lærernes arbejdspladser, 
så vi har haft mange henvendelser fra aftenskoler 
og andre, der pludselig stod uden lokaler til deres 
aktiviteter.
- Vi fik bevilliget ca. kr. 4.500 pr. lærer til at lave 
arbejderpladser til lærerne. En bærbar compu-
ter koster ca. kr. 5.000,- dertil kommer borde, 
stole, strøm etc., så økonomien er blevet stram 
på skolerne, specielt på de skoler, der ikke havde 
arbejdspladser til lærerne i forvejen.
- Vi har eksempelvis måttet pille en legeplads ned, 
der var helt nedslidt, og ikke længere var forsvarlig 
at bruge. Men jeg tror ikke, der bliver råd til en ny 
i år, siger John Skovgaard.
Et andet problem er aflåsning af skolerne. På 
nogle skoler har skoleinspektøren valgt, at lærerne 
skal lukke og slukke, når arbejdsdagen er forbi.
På andre skoler, eksempelvis Spangsbjergskolen, 
er det tekniskservice, der åbner og lukker skolen, 
efter at eleverne har fri.
Det betyder i sommerperioden en arbejdsdag fra 
kl. 6.45-15.30 mandag, onsdag og fredag. De to 
andre dage fra kl. 6.45-16.15.
Det giver en ugentlig åbningstid på 45 timer.
I vinterperioden bliver den endnu længere, fordi 
der skal ryddes sne og saltes ved SFO fra kl. 6 om 
morgenen.
- Den tidligere arbejdsplan hænger ikke sam-
men længere. Selvfølgelig kan vi lave en forskudt 
arbejdsplan, så det virker. Men der er ikke plads til 
hverken sygdom eller ferie, så også her bliver det 
dyrere, da det er overtid udover de 37 timer, siger 
John Skovgaard.

Ny skolereform giver
mange udfordringer

Længere arbejdsdage og nye arbejdspladser  
der giver stram økonomi

Teknik- og servicesektoren
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Af Lydia Lund Rasmussen

Hun har altid haft fokus på børnene og deres trivsel.
Nu har hun sat sig på den anden side af bordet, hvor det 
gælder om at skabe gode kår for de voksne, der tager sig 
af børnene.
Pia Teute (43) er ny formand for Pædagogisk sektor.
Hun afløste Jytte Mose, der var fagligt aktivt i 37 år.
- Hvordan har den første tid været?
- Det er som at være ny i klassen. Der er meget, jeg skal 
sætte mig ind i, men jeg gør det så godt, som jeg kan, og 
jeg synes det er spændende, siger Pia Teute.
Hun er uddannet børnehavepædagog i 1994, og har arbej-
det både i vuggestue, børnehave, SFO og bofællesskab for 
fysisk/psykisk udviklingshæmmede.
De seneste 11 år har hun været dagplejerpædagog i Vejen 

Kommune. For fem år siden 
blev hun tillidsrepræsentant 
og kom med i bestyrelsen for 
Pædagogisk sektor, og hun fik 
smag for det faglige arbejde.
- Hvorfor valgte du at stille op 
som sektorformand?
- Jeg synes, det er spændende 
at være med der, hvor tingene 
sker, og at have medindfly-
delse på i hvilken retning, vi 
skal gå. Ja, det er det vigtige 
samarbejde, som jeg godt 
kan lide og så indflydelse, der 
trækker.
- Men det er klart, det er 
hårdt i starten. Det er en hel 
anden måde at arbejde på, ja 
en hel anden arbejdskultur, og 
jeg har ingen erfaring at hænge 
det op på, siger Pia Teute.
Privat bor hun i Vamdrup med 
ægtefællen Lars og sønnen 
Jakob på 9 år, så hun har både 
fået langt til arbejde og lange 
arbejdsdage. Men hun har fuld 

opbakning på hjemmefronten, og de er vant til, at hun har 
lange og skæve arbejdsdage.
- Hvordan med fritidsinteresser?
- Det er først og fremmest familien, der har første priori-
tet, når jeg er hjemme. 
- Men jeg vil også gerne læse en god krimi, ligesom jeg 
slapper at ved at være kreativ, siger Pia Teute, der gerne 
bruger både strikkepinde, malerpenslen samt andre krea-
tive sysler.
- Hvad er dit mål som sektorformand?
- Jeg vil gerne være med til at gøre en forskel i Pædagogisk 
sektor og for sektorens medlemmer. Samarbejde er vigtigt 
for mig, ikke mindst med vore tillidsrepræsentanter, så vi 
sammen kan skabe de bedste forhold, hvor vore kom-
petencer bliver brugt og kommer til udfoldelse, siger Pia 
Teute.

Pædagogisk sektor

Der har været 
fokus på børnene
Nu gælder det om for den nye sektorformand  

at skabe gode kår for de voksne

Pia Teute er ny sektorformand i 
Pædagogisk sektor
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Løn, anvende 
faglighed, et godt 
arbejdsmiljø og 
ansættelser der 
svarer til de timer 
man arbejder, giver 
bedre arbejdsplad-
ser, tryghed og 
arbejdsglæde. 
Der skal betales 
den rigtige løn for 
det job I har!
 FOA har sat 
mange ressourcer 

ind på, at sikre både den rigtige løn og ansæt-
telse, så hvert enkelt medlem får den korrekte 
løn og har den ansættelsesbrøk, som passer til de 
timer, man arbejder! 
Kontakt din tillidsrepræsentant hvis:
• Du er usikker på, at læse og forstå din lønsed-

del. 
• Du arbejder flere timer i flere perioder, end du 

har ansættelsesbrev på.
Der er forskellige regler og aftaler, der skal over-
holdes ved løn og ansættelser!
• Der er grundlønnen og har man arbejdet x 

antal år, lægges hertil erfaringstillæg. 
• Kvalifikations- og funktionsløn, som kan for-

handles af enten FOA eller din tillidsrepræsen-
tant lægges til. 

• Funktionsløn forhandlet på forhånd af FOA.
FOA, som fagforening kæmper for, at vi ikke 
får løndumping. Derfor er medlemskab i FOA 
afgørende for succes, som kommer dig til gavn i 
jobbet. 
 
Faglighed
Faglighed leverer FOA på mange måder. 
På Social og sundhedsskolen, hvor vi er part i 
uddannelserne, har vi indflydelse på både indhold 
i uddannelse og efteruddannelse. 
I Sektoren har vi faglige ressourcer, så du bliver 

hjulpet. Vi kender indhold i uddannelserne, 
kravene på arbejdspladserne og behovet for 
fagligheden. 
Igennem FOAs netværk med de tillidsvalgte 
lytter vi til behov og igangsætter målrettet un-
dervisning i Faglige Fora som udbydes på FOAs 
hjemmeside og facebook! Vi opfordrer til at 
deltage.
Personalet oplever nye udfordringer i Social 
Psykiatrien. Der skal bruges faglighed og stigende 
omtanke ved mødet med eksempelvis den psy-
kisk sårbare borger. 
Vi har fået anmeldt arbejdsskader som relaterer 
til voldsomme oplevelser. Vi har derfor hentet 
kapacitet til FOA til et arrangement med for-
ventning om, at medarbejder bliver bedre rustet 
til også at passe på sig selv. 
Somatisk sygehus har patienter ganske kort ind-
lagt, hvor det akutte skal kunne mestres. Så ude 
i ”det nære sundhedsvæsen”, handles der videre 
på igangsat behandling sammen med borgerne. 
Derfor skal kompetencerne også være helt 
klarlagte og leve op til kravene der er høje i de 
gode job.
I kommunerne er der øje på, hvad der virker? Kli-
niske retningslinjer med faglige anbefalinger, som 
bygger på forskningsbaseret viden. Viden om, 
hvad der virker vil blive udbredt i kommunerne. 
I behandlingspsykiatrien er der nu etableret ef-
teruddannelse for social- og sundhedsassistenter 
af en længde og indhold, der ved tilbagevenden 
vil give et løft til både arbejdsfeltet og de ansatte. 
Vi kan anbefale at få søgt om at deltage.
Ovenstående beskrivelse er alt sammen konkret 
det FOA lægger stor vægt på at arbejde med.
Vi søger og får indflydelse mange steder, og det 
er til gavn for jer som medlem af FOA.
Vi har forestående overenskomstforhandlinger. 
Derfor : hvis din kolleger endnu ikke i FOA, 
så fortæl om det vigtige i, at stå i ”den rigtige 
fagforening”!

C
on
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e 
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Social- og sundhedssektoren

Løn og faglig styrke
afgør muligheder!

FOA Esbjerg solgte ca. 1500  

Legoland billetter til medlemmer.
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Den menneskelige 
stemme

v/Projektleder Anne-Marie Valbak 
Anne-Marie Valbak fortæller om projektet  

”Den menneskelige stemme”,  
der er forankret i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Der bliver to arrangementer :

Mandag den 27. oktober 2014 kl. 16.30 til ca. 19.00
hos FOA Esbjerg, Frodesgade 125A 

Mandag den 18. maj 2015 kl. 16. 30 til ca. 19.00 
på Kærdalen i Vejen

Tilmelding til esbjerg@foa.dk eller til Servicehjørnet på tlf. 46 97 10 44 senest 20. oktober 2014  
for arrangementet i oktober.  - Tilmelding til maj arrangementet senest den 13. maj 2015.

Læs mere om arrangementet på www.foa.dk/esbjerg

BILLIGE 

FORSIKRINGER

Kun for dig i

INDBO BIL HUSULYKKE

IKKe mere snaK
SUvEræNE fOrSIKrINgEr  

tIL DIg

Er du medlem af fOA, så har vi en kontant fordel til dig: få suveræne forsikringer til  
medlemspris – f.eks. en indboforsikring for under 120 kr. om måneden. 

tjek, hvad DU kan spare på pensam.dk/foafordele eller 44 39 39 53

er du allerede kunde, og har du ikke FOa fordele, så ring til os.

annonce_forsikringer_q1_A5_tværformat_foa_6924_R_01.indd   1 11/03/14   15.41

Faglig Fora
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Af Lydia Lund Rasmussen

- De gør en kæmpe forskel. De skaber nærhed og tryghed, 
og det betyder, at der er plads til en række aktiviteter, som 
vi ellers ikke kunne have.
Teamleder Lone Madsen, Tjæreborg Ældrecenter var hur-
tigt fremme i skoene, da Esbjerg Kommune bad institutio-
nerne byde ind med jobmuligheder for seniorjobbere.

Det gav bl.a. job til Marianne Wanting Petersen, Karen Mathi-
asen og Kirsten M. Nielsen, der er ansat som husassistenter, 
og nu får deres sidste år på arbejdsmarkedet i et seniorjob.
Der er i alt 29 boliger på Tjæreborg Ældrecenter fordelt 
på 3 grupper. De tre er i hver sin gruppe, men de laver 
også gerne mange aktiviteter sammen.
- Vi må jo kun bruge en seniorjobber til de ting og opgaver, 
som vores faste personale ikke udfører. 

De gør en forskel
På Tjæreborg Ældrecenter er seniorjobbere med til at  
skabe nærhed, aktiviteter og oplevelser for beboerne

De tre seniorjobbere fra venstre Marianne Wanting Petersen, Karen Mathiasen, Kirsten M. Nielsen med teamleder Lone Madsen
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- Det er først og fremmest nærvær, og så en række aktivi-
teter ud af huset, siger teamlederen.
De tre seniorjobber er begejstrede.
- Vi laver stort set alt muligt. Lige fra at dække bord, tage af 
bordet, hjælpe med at vaske tøj osv.
- Det er specielt i nærværet med de ældre, vi føler os 
værdsat. Vi har jo tid til at snakke, og vi skal ikke gå, når 
”klokken ringer”. Vi tager den ekstra kop kaffe og snak, 
ingen skal sidde alene. Og vi er ikke væk igen om et par 
måneder. Det giver tryghed, føler vi.
- Vi kan også tage med til undersøgelse på sygehuset, hos 
øjenlæge etc., når de pårørende ikke kan.
- Vi kan også bare gå en tur, hvis de gerne vil købe en is 
eller mangler noget shampoo. En tur i Brugsen er jo altid 
en oplevelse. 
- Det har også været stor succes her i sommer at besøge 
Kirsten M. Nielsens flotte have. Det er jo en fin lille dejlig 
udflugt, og så har vi kaffen med!
- Vi har stor succes med vores læsegruppe, hvor vi læser 
højt for beboerne. Det er virkelig et hit.

- Der er også det store fælles kaffebord, hvor vi synger 
sammen. Det at samle beboerne på tværs af grupperne 
kræver lidt ekstra hænder. Det er det, vi kan bidrage med.
Lone Madsen: - Det højner kvaliteten i hverdagen for 
beboerne. Det gør det også for vort øvrige faste perso-
nale. Vi har jo sagt, at seniorjobberne ikke kun skal tage de 
sjove opgaver, men også hjælpe ved det andet, så det faste 
personale også får tid til at lave de alternative og sjovere 
aktiviteter med beboerne.
De tre er glade for deres job, også selvom ingen af dem 
har arbejdserfaring fra ældreområdet.
- Men vi kan jo se, det giver øget livskvalitet til beboerne, 
men det giver også livskvalitet for os, siger de tre senior-
jobbere.
På Tjæreborg Ældrecenter er der ansat 7 seniorjobbere, 
foruden de tre Afdelingsnyt har talt med er der en aften-
vagt, en mandlig medhjælper og to i demens gruppen, som 
er et bofællesskab for 6 demente.

Nyheder fra  
FOA Esbjerg  

på en ny måde
FOA Esbjerg vil i fremtiden udsende en mail til vores medlemmer hver måned med små nyheder af særlig 
interesse for FOA-medlemmer. 
Nyhederne kommer dels fra FOA’s pressemeddelelser, lokale nyhedsmedier og fra sektorerne i afdelingen. 
For at modtage denne mail skal du selvfølgelig have en e-mailadresse, som vi kender. 
Så derfor : Hvis vi ikke har din e-mailadresse, vil vi meget gerne have, at du kontakter afdelingen.
Hvis du ikke ønsker at modtage denne mail, skal du blot besvare den og skrive ”Afmeld” i emnefeltet.

Tjek din lønseddel hver måned.
Er du i tvivl om du får den korrekte løn,  så kontakt din tillidsrepræsentant eller FOA.

Har du mødt din tillidsrepræsentant?

Husk din tillidsrepræsentant hjælper dig, når du har brug for det
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Af Lydia Lund Rasmussen

Selvom det var en svær tid, så blev det også en god tid, 
hvor der var tid og ro til at få sagt farvel.
Det blev en god afslutning, ikke mindst takket være en god 
arbejdsplads, hvor der var masser af opbakning og støtte.
Lone Poulsen mistede sin far i foråret 2014. Han døde af 
kræft 69 år gammel. 
- Min far var syg af kræft i nogle år, men vi havde fået at 
vide, at det ikke havde spredt sig, så vi var fulde af fortrøst-
ning. Det skulle vi nok klare, fortæller Lone Poulsen, der 

er den yngste af tre søskende. Hun bor i Brørup tæt på 
forældrene.
Hun er social- og sundhedsassistent, har arbejdet på Kær-
dalen i Vejen i en årrække, men også haft tilkaldevagt på 
Kolding sygehus.
1. december 2013 startede hun i et job på afdeling 262 på 
Sydvestjysk Sygehus, - fortrinsvis i aftenvagt.
- Da far endnu engang havde været indlagt, og skulle 
udskrives en fredag, den 7. marts 2014 fik vi den meget 
uventede besked, at det var som terminalpatient.
- Jeg kunne slet ikke overskue at skulle på arbejde den 

aften, så jeg ringede til min leder ca. to 
timer før jeg skulle møde ind. Hendes 
besked var klar, selvfølgelig skulle jeg 
ikke møde på arbejde, hun skulle nok 
finde en vikar.
- Jeg mødte ind på arbejde mandag, 
og min leder sagde straks, jeg kunne få 
plejeorlov.
- Det blev tre gode uger hos min far, 
hvor jeg fik lov til at være der i den 
svære tid. Vi fik snakket om rigtig man-
ge ting, og der var meget ro omkring 
situationen, fordi jeg ikke skulle gå midt 
i det hele, fortæller Lone Poulsen.
Det gav også ro på hjemmefronten 
for ægtefællen og de to børn på 8 og 
12 år.
- Jeg synes, min arbejdsplads fortjener 
stor ros.  Det var ikke kun min leder, 
der viste stor forståelse, det var også 
mine kolleger. De har støttet mig hele 
vejen i den svære tid. De har ringet, 
sendt sms’er og blomster. Og her bag-
efter har de været gode til at spørge 
ind til, hvordan jeg har det, så det er 
blevet til mange gode snakke.
- Den opbakning har været helt fan-
tastisk, og gør afdeling 262 til en rigtig 
god arbejdsplads, hvor man går glad på 
arbejde, siger Lone Poulsen.

Plejeorlov gav
en god afslutning

Lone Poulsen har mange roser til sin  
leder og kolleger på afdeling 262

Lone Poulsen omgivet af kolleger, der alle var 
gode til at bakke op i den svære tid.
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Julehygge
For elever på pædagogisk assistent uddannelsen 

og pædagogiske assistenter

Torsdag den 4. december 2014 kl. 17.30 til ca. 21.00

hos FOA, Frodesgade 125A, 6700 Esbjerg

Vi starter med pakkespil (medbring en gave til ca. 20 kr.) 

- derefter får vi noget at spise

 - rigtig julemad med flæskesteg og risalamande med mandelgave.

Meld dig hurtigt til, da vi kun kan være 50. Tilmelding sker efter først til mølle princippet

Tilmelding på tlf. 29 13 99 36 - gerne på SMS - senest den 17. november 2014

Pædagogisk sektor

Det kan godt betale sig
at være medlem af FOA 

•
•
•
•
•
•
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Den 18. juni 2014 indgik regeringen, Venstre, Dansk Folke-
parti og Det Konservative Folkeparti et forlig om beskæf-
tigelsesindsatsen.
Forliget indeholder mange elementer, hvoraf nogle træder 
i kraft 1. januar 2015 og andre 1. juli 2015 eller senere, hvis 
ellers lovgivningen om forliget gennemføres.
Forliget indeholder intet om dagpengeperiodens længde 
eller om arbejdskravet for at få ret til en ny ledighedspe-
riode.
Der nedsættes en ny kommission, der skal se på dette, 
hvorfor der ikke kan forventes ændringer herom før 
tidligst i 2016. En række ledige vil derfor fortsat miste 
dagpengene de næste 1 – 2 år.
Nedenfor nogle elementer, der alt efter udformningen af 
den endelige lovgivning ændrer på lediges pligter, rettighe-
der og muligheder.

• CV-samtale i a-kassen inden 2 uger
• Månedlige samtaler i jobcentret i de første 6 måneder
• Fællessamtaler med a-kasse og jobcenter inden 3-6 uger 

og efter 5-6 mdr
• Et nyt landsdækkende afklaringsværktøj
• Fremrykning af ret- og pligttilbud under 30 år efter 3 

mdr. (som nu), 30-49 år efter 6 mdr. (nu 9 mdr.) og + 

50 år efter 3 mdr. (nu 6/9 mdr)
• Ny ordning med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse
• Pulje til uddannelsesløft til uddannelse fra ufaglært til 

faglært
• Målrettet og styrket voksenlærlingeordning
• Styrkede muligheder for læse-, skrive- og regnekurser på 

dagpenge
• Jobsøgningsaktiviteter samles i joblog, hvor de ledige skal 

registrere alle jobsøgningsaktiviteter. Både jobcenter og 
a-kasse har adgang til loggen

• Ledige booker samtalerne
• Løbende rådighedsvurdering foretages blandt andet via 

jobloggen af a-kassen.
• Mulighed for at jobcentret kan give rådighedsafprøvende 

tilbud
• Styrket indsats sidst i dagpengeperiode
• Afskaffelse af G-dage (3 første ledighedsdage) gradvist 

frem til 2018. Gælder for korttidsansættelser.

Der er for de fleste elementers vedkommende både godt 
og skidt at sige. 
Vil man læse hele forliget kan man se denne på  
http://bm.dk/ 

Forlig om reform af
beskæftigelsesindsatsen

Scan koden og få et godt tilbud
– eller ring til os på 7033 2828  
tjm-forsikring.dk

Fra 1. august 2014 er du ikke længere dækket af dit gule sundheds-
kort*, når du rejser på ferie i Europa. Derfor udvider vi nu dækningen  
på vores rejseforsikringer, så du fortsat er dækket lige så godt som 
før – uden at det koster ekstra.

Hvis du ikke allerede har en rejseforsikring hos os, kan du nemt  
bestille en hos din lokale forsikringstillidsmand eller ved at 

ringe til os på tlf. 7033 2828. Du kan også læse mere om os 
på tjm-forsikring.dk

* I stedet skal du huske det blå EU-sygesikringskort.

VI TAGER OVER, NÅR DET 
GULE SYGESIKRINGS- 
KORT STOPPER
– og det koster ikke ekstra

A-kassen
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Regeringen 
fremlagde i 
august regerin-
gens bud på næ-
ste års Finanslov. 
Her slog man 
fast, at Danmark 
kommer til at 
balancere lige 
på EUs grænse 
for, hvor stort 
det offentlige 
underskud må 
være, og der vil 

ikke være plads til nogen uforudsete udgifter.
Administrerende direktør fra ISS, Martin Gaarn 
Thomsen, var hurtigt ude og tilbyde sin hjælp til 
finansministeren. Ifølge ham kunne det private 
erhvervsliv uden problemer skaffe 12 mia. kr. 
ved at udlicitere tekniske opgaver som eksem-
pelvis rengøring, kantinedrift og vedligehold. 
”Dette uden kritik fra fagbevægelsen, da der 
udelukkende skulle bydes ind på tekniske op-
gaver, og ikke de opgaver, som hører under de 
områder, der fordrer varme hænder.”
Her glemmer Martin Gaarn lige at nævne om-
kostningerne.  Nye undersøgelser viser, at der er 
dårligere kvalitet efter udlicitering. Det går både 
ud over kvaliteten og medarbejderne, når man 
sparer på eksempelvis rengøringen og udliciterer 
opgaverne. 

Ud over den forringede kvalitet følger øget 
arbejdstempo og forringede løn- og ansættel-
sesvilkår.
Fagligheden forsvinder sammen med arbejds-
glæden og endnu hårdere nedslidning af krop-
pen fører til flere arbejdsbetingede lidelser. 
Det er muligt, at der opnås en kortsigtet be-
sparelse for den offentlige arbejdsgiver samtidig 
med en stor fortjeneste til den private udbyder. 
Men på den lange bane vil medarbejderne, 
brugerne, Staten og skatteyderne få regningen i 
form af nedslidte mennesker, og så er det andre” 
kasser” som betaler gildet.
I Ålborg Kommune viser erfaringerne netop, at 
man her måtte tage rengøringen tilbage.
Der er stor opmærksomhed på hygiejne og 
infektionsrisiko fra offentligheden. Debatten hen 
over forår og sommer har vist, at det ikke er 
uden grund. Der skal ikke tages mere fra rengø-
ringen, tvært imod. Der skal sættes fokus på og 
sikres ordentlig rengøringsstandard.
Vores medlemmer har en stor faglig stolthed og 
glæde inden for deres fag. De skal ikke presses 
yderligere på deres faglighed.
Politikerne må tage ansvaret for kvaliteten: - pris 
og kvalitet hænger sammen.
Den rigtige kvalitet betyder overlevelse.
Rengøring er afgørende for vores sundhedstil-
stand.

Kost- og servicesektoren
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Rengøring afgørende
for sundhedstilstand

Sparede penge ved udlicitering giver  
store omkostninger i den anden ende

Følg med på hjemmesiden og Facebook
- her finder du det sidste nye fra din 

FOA afdeling
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Seniorklub 
FOA Vejen

Onsdag den 22. oktober 2014  
kl. 13.30

Fuglesangalle 10, Vejen Hallen. 

Østersøen rundt i svævefly 
med Christian Hansen, Malt. 
Fælles arrangement med LO – pris kr. 50,-

Torsdag den 6. november 2014  
kl. 13.30 

OBS – Efterårsudstilling på Knudepunktet i Vejen. 

Mandag den 1. december 2014  
kl. 12.00 
Fuglesangalle 10, Vejen Hallen.

Julefrokost – samme recept som tidligere. 
God stemning, mad, musik, spil, gaver og julehygge. 
Pris kr. 150,- 
Tilmelding senest d. 25. november.

Mandag den 5. januar 2015  
kl. 14.00 

Sognegården, Vestergade 15, Holsted.

En eftermiddag med sang og musik:
”Sannes Trio” fra Askov

Mandag den 2. februar 2015  
kl. 14.00

Foreningshuset, Byagervej 3, Brørup

GENERALFORSAMLING
Tilmelding senest d. 27. januar 2015.

Tilmelding til:

Formand Inga Damgaard mobil 40 31 40 07
 mail: idamg@stofanet.dk

Næstformand Johanne Sørensen  tlf. 75 38 15 41
 mobil  28 60 15 41
 mail: jgslpw@gmail.com 

Klubber

FOAs Efterløns-  
og seniorklub

Torsdag den 6. november 2014  
kl. 14-16

Solveig Jensen fortæller om sit liv, og
hvordan det er at sidde i kørestol i 8 år.

I dag har Solveig Jensen en massage- og velværeklinik i 
Holsted By og i Gørding.

Torsdag den 4. december 2014

Skads Forsamlingshus 
Julefrokost kl. 12.00 

Kom til julehygge og god mad. 
Den første genstand er gratis. 
Pris kr. 200
Tilmelding er bindende og skal ske senest den 19. no-
vember 2014 til Lis på 40 43 40 95.
Spørg efter busplan ved Lis 

Torsdag den 8. januar 2015  
kl. 14-16

Om store og små forandringer 
v. Jørgen Diecmann
Umiddelbart synes vi, at alt vi bruger i dagligdagen, har 
været her altid. 
En tilværelse uden støvsuger, vaskemaskine, dybfrost, tele-
fon eller bil, for den sags skyld, kan vi vanskeligt forestille 
os og børn slet ikke. 
Der var imidlertid engang, hvor dagens mælk blev sat på 
trappestenen om morgenen af mælkemanden og hans 
flittige hjælpere, eller et dagligt besøg i ét af Esbjergs 
mange ismejerier ikke kunne undgås. 
Eller hvor telefonen ikke også kunne tage billeder og video. 

Torsdag den 5. februar  2015  
kl. 14-16

Generalforsamling
Dagsorden iflg. vedtægterne. 
Tilmelding er bindende og senest mandag den 27. januar 
2015 til Lis Dastrup på tlf. 40 43 40 95. 

 
Alle klubmøderne afholdes i:
 Fritidshuset, Kirkegade 51 – 53, Esbjerg
 - den 1. torsdag i måneden.
 Kaffen koster 10,00 kr.  Du skal selv medbringe brød.
 
Ønsker du at vide mere om vores klub, er du velkommen 
til at ringe til klubformand Lis Dastrup på tlf. 40 43 40 95
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Klubber

Julefrokost
Så er det igen tid til  
sygehjælpernes julefrokost 
Onsdag den 26. november  
2014 kl. 18.00 - 22.00
Klubben serverer noget dejligt mad/drikke.
Husk en pakke til pakkespillet á 30 kr.
Tilmelding senest 19.10.2014 til Servicehjørnet
 - gerne pr. mail esbjerg@foa.dk eller tlf. 46 97 10 44.
Husk CPR og tlf. ved tilmeldingen.

Spændende  
aften i Matas
Kongensgade 51 onsdag  
den 29.oktober kl. 19 – 21.30
Vi bliver guidet rundt i hudplejens verden af Lene fra 
Dior. Matas vil være vært ved lidt vin og snacks. Der-
udover vil alle deltagende modtage en goodie bag.
Der vil denne aften være 10 % på produkterne.
Tilmelding senest 15. oktober på mail: ssafaggruppe-
klub@gmail.com. Husk navn og cpr.nr.
Da der kun er 20 pladser, er det først til mølle princip.
Aftenen er allerede booket op, - men du kan komme 
på venteliste!

Faglig fornøjelse
Tirsdag den 18. november 
2014 kl. 18.30
hos FOA Frodesgade 125A, Esbjerg 
Klubben er vært ved smørrebrød. 
Øl og vand kan købes til rimelige priser.
Tilmelding senest 11. november 2014 til psykiatriklub-
benesbjerg@hotmail.dk eller mobil 52 76 72 28 

Generalforsamling
Onsdag den 27. januar 2015 kl. 18 

hos FOA, Frodesgade 125A, Esbjerg 
Dagsorden:
1.  Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3.  Regnskab og budget ved kassereren
4.  Indkomne forslag
5.  Valg
 a. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 b. Valg af suppleant
 c. Valg af billagskontrolør
6.  Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling, skal 
være formanden i hænde senest den 19. januar 2015
Tilmelding senest 19. januar 2015 til:  
psykiatriklubbenesbjerg@hotmail.dk eller  
mobil 52 76 72 28
Klubben byder på lidt godt til ganen.
Der kommer alternative behandlere, bl.a. 
håndlæsning, zoneterapi, massage m.m.
Så sæt kryds i kalenderen.

Besøg Syd Energi ś nye domicil
Onsdag den 22. oktober 2014  
kl. 19.00 - 21.00
Vi mødes ved Hovedindgangen, Vildsundvej 1, Esbjerg Ø. 
Vi skal denne aften på et spændende besøg i det nybyg-
gede SE domicil, som bliver en af Europas mest energi-
effektive arbejdspladser med fokus på udviklingen af det 
intelligente energisystem.
Konsulent Børge Pedersen byder velkommen og giver 
en kort introduktion til SE samt selve bygningen. 
Bagefter rundvisning, hvor vi ser og hører om de 
forskellige ting undervejs - rundvisningen slutter på 3. 
sal, hvor vi går ud på den udendørs tagterrasse med en 
fantastisk udsigt. 
Vi slutter af i kantinen med en generel orientering om 
bl.a. SE’s historie samt om det nye domicil. Syd Energi er 
vært for kaffe/the og en kage.
Tilmelding senest den 14. oktober 2014 til  
Servicehjørnet  – gerne pr. mail esbjerg@foa.dk eller  
tlf. 46 97 10 44.  
Husk CPR og tlf. ved tilmeldingen.

Arbejdsglæde og livsglæde
Onsdag den 29. oktober 2014  

kl. 19.00 - 21.30
(bemærk datoen er ændret)

Foredragsholder Karin Torp fortæller om
• Arbejdsglæde og livsglæde
• at forandringer starter ved dig selv
• at kunne se fremad
• at lære af hinanden og vores forskelligheder
Klubben er vært ved lidt mad og hyggeligt samvær.
Tilmelding senest den 10. oktober 2014 til  
Servicehjørnet - gerne pr. mail esbjerg@foa.dk eller  
tlf. 46 97 10 44
Husk CPR og tlf. ved tilmeldingen.

Bestyrelsen for
sygehjælpernes faggruppeklub:
Any Rasmussen, Kasserer Eva Sejerup, 
Lene Elkjær og Annelise Jensen
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Julehygge
Tirsdag den 25. november 2014  
kl. 17-20 hos FOA Esbjerg,  
Frodesgade 125A, Esbjerg
Der bliver lidt godt at spise før det store pakkespil.
HUSK at medbringe en pakke til 30 kr.
Klubben udlodder som sædvanlig en flot gave til lod-
trækning blandt medlemmerne.
Tilmelding senest 18. november på mail til ssafaggrup-
peklub@gmail.com (husk navn og fødselsdag).

SÆT KRYDS
Social- og Sundhedsassistenternes 
Faggruppeklub afholder Generalfor-
samling 5. februar 2015 kl. 17.00.
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Dato og tidsplan for 
FOA bilen

Vejen 9.30 – 10.00 Lindecentret Lindeparken 26, Bække

30. oktober 2014 10.30 – 11.00 Birkely Maltvej 58, Askov

11.15 – 12.00 Kærdalen Kærdalen 1, Vejen

Brørup 13.00 – 13. 30 Fredenshjem, Brørup Fredensvej, Brørup

30. oktober 2014 13.45 – 14.15 Plejehjemmet Lundtoft Magnolievej 28, Brørup

Rødding 9.30 – 10.15 Enghaven Rødding Engvej 3, Rødding

13. november 2014 10.30 – 11.00 Dixensminde Dixensvej 3. Jels 

11.15 – 11.30 Nørrevang Skodborg Nørregade 6, Skodborg

Holsted 12.30 – 13.00 Blomsterengen Blomsterengen 42, Holsted

13. november 2014 13.15 – 13.45 Åparken Åparken 19, Holsted

14.00– 14.30 Åstruplund Borgergade 110, Glejbjerg

Bramming 9.30 – 10.00 Østergården Nørremarken 23, Gørding

27. november 2014 10.30 – 11.00 Solgården Solgårdsvej 6, Bramming

11.05 – 11.30 Birkevangen Grønningen 2, Bramming

Ribe 12.30– 13. 15 Margrethegården Skyttevej 200, Ribe

27. november 2014 13.20 – 13.45 Områdecenteret Åhaven Åhaven 1, Ribe

13.50 – 14.15 Sundhedscentret Ribe Tangevej 6, Ribe

Er du medlem af Pædagogisk sektor, og har du lyst til at få besøg af FOA bilen på din arbejdsplads, så kontakt FOA på tlf. 
46 97 10 44.

Ved dårlig vejrforhold, og andre udefrakommende forhold, kan der forekomme aflysninger. Aflysninger vil kunne ses som 
opslag på ældrecentrene og FOAs hjemmeside.

Husk hvis du har bestilt billetter  
til juletræsfesten, kan de afhentes  

i FOA bilen
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AMU-uddannelser 2014
Gratis for målgruppen 
til og med erhvervsuddannelsesniveau

Hvis du har en videregående uddannelse, kontakt 
venligst skolen.

VEU-godtgørelse:  80% af dagpengesatsen

Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 
Periode: 20.10.-22.10. 2014

Medvirken til pleje af borger med KOL 
Periode: 27.10.-31.10. 2014

Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen 
Periode: 3.11.-5.11. 2014

Ernæringsscreening i ældreplejen m.m. 
Periode: 19.11.-21.11. 2014

Kompetenceudvikling for SSA (KUA) 
Basismodul: 
Periode: 10.11.-21.11.+1.12.-8.12. 2014

Efteruddannelse for SSA 
Personer, der arbejder med aktivering på plejecentre, 
i socialpsykiatrien og indenfor handicapområdet. 
Periode: 3.11.-14.11. + 1.12.-10.12. 2014

Sårbehandling, behandlingskrævende sår 
Tværfaglig sårbehandling for social- og sundheds- 
assistenter og sygeplejersker 
Periode: 17.11.-19.11. 2014

Kurser for ledige
6 ugers selvvalgt kursusforløb for ledige SSHere 
Periode: 3.11.-12.12. 2014

Gratis læse- og skrivekursus
FVU-dansk 
Periode:  4. november – 14. november 2014

Mere info på
www.sosuesbjerg.dk og www.efteruddannelse.dk

Gjesinglund Allé 8 
6715 Esbjerg N. 
Tlf. 76 10 60 10  
Fax: 76 10 60 11 
post@sosuesbjerg.dk 
www.sosuesbjerg.dk
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Konkurrence:
Hvor mange Legoland billetter solgte FOA Esbjerg i 2014?

Svaret skal du sende til FOA - Fag og Arbejde
Frodesgade 125A, 6700 Esbjerg senest 17. oktober 2014
og du er med i lodtrækningen om 2 fine fyrfadsstager.

  ____________________________________________________________

Navn:  ________________________________________________________

Adresse:  _____________________________________________________

Postnr. og by:  __________________________________________________

CPR.nr.:  ______________________________________________________

Mail:  _________________________Tlf.: ____________________________

Arbejdsplads: __________________________________________________

Antal timer:  ___________________________________________________

Vindere af konkurrencen fra sidste blad:
Joan Bisgaard, Sønderbyvej 56, Tjæreborg
(Gevinsten kan afhentes i Servicehjørnet.)

Du kan også sende  

dit svar på en mail:  

ptc011@foa.dk

TIL OPSLAGSTAVLEN · RIV UD OG GEM · TIL OPSLAGSTAVLEN · RIV UD 
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!
Jeg vil gerne være medlem af:

Sygehjælpernes faggruppeklub

Social- og sundhedsassistenternes faggruppeklub

Psykiatrikluben for FOA-medlemmer

Faggruppeklubben for teknisk serviceledere/medarbejdere ansat 
ved Esbjerg Kommune

Navn:

Adresse:

Postnr. og by:

CPR. nr. :

Tlf.:

Arbejdsplads:

Mail:

Kuponen kan også sendes i en lukket kuvert.

Frodesgade 125 A,
6700 Esbjerg

Åbningstider i 
FOA - Fag og Arbejde Esbjerg

ugedag åbnings- og telefontid 

mandag kl. 10-16 

tirsdag kl. 10-16 

onsdag kl. 10-14 

torsdag kl. 10-16 

fredag efter aftale 

Kontakt FOA: tlf. 76 10 93 50    fax 76 10 93 60    Servicehjørnet 46 97 10 44     mail: esbjerg@foa.dk

Klik ind på vores hjemmeside for  
at se de seneste nyheder:  
foa.dk/esbjerg eller følg 
os på Facebook

Servicehjørnet er der, hvor du henvender dig,  
når du besøger faglig afdeling eller a-kassen.  
Her får du svar på spørgsmål, som ikke  
kræver sagsbehandling.

Hvis du kontakter os pr. mail – kan det ske på esbjerg@foa.dk, og vi vil besvare henvendelsen hurtigst muligt.

HUSK når du sender en mail, så har vi brug for dit fulde navn og dit medlemsnr. /CPR nr.  Hvis du har brug for at tale med en bestemt person i FOA, så bedes du ligeledes skrive  attention… (og navn) i mailen.
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Vindere af 2 flasker vin
Susanne Kjærgaard, Umanakvej 38, Esbjerg N
Gitte Buur Pedersen, Forsythiavej 13, Bramming
(gevinsten kan afhentes i Servicehjørnet)
Vinen kan også ombyttes til fyrfadsstager.

Bestyrelsen i FOA Esbjerg

Social- og sundhedssektoren
Sektorformand
Connie Geissler
Stien 6 .  Hjerting, 6710 Esbjerg V
mobil 21 44 10 94

Pædagogisk sektor
Sektorformand
Pia Seemann Teute
Hvidøre 10, 6580 Vamdrup
mobil 29 13 99 36

Kost- og servicesektoren
Sektorformand
Susanne Johannsen
Hjortlundvej 17, 6771 Gredstedbro
mobil 21 44 10 92

Teknik- og servicesektoren
Sektorformand
John Skovgaard
Hasselvej 10, 6705 Esbjerg Ø
mobil 27 24 18 68

Bestyrelsesmedlem
Marianne Brogaard Jensen
Ryttervænget 17, 6710 Esbjerg V
mobil 60 89 52 14

Bestyrelsesmedlem
Helle Saksager Larsen
Galgetoften 67, 6630 Rødding
mobil 30 17 13 70

Bestyrelsesmedlem
Hanne Tosti
Hedekærsvej 13, 6710 Esbjerg V
mobil 27 24 19 12

Bestyrelsesmedlem
Lone Andersen
Østergade 30, 6690 Gørding
mobil 22 31 91 19

Tilforordnet til bestyrelsen
Teknik- og servicesektoren
Jimmi Kloster
Skolebakken 145, 6705 Esbjerg Ø
mobil 24 83 25 17

Tilforordnet til bestyrelsen
Seniorer
Lis Dastrup
Klipperen 11, 6710 Esbjerg V
mobil 40 43 40 95

Se og ret din 
profil på  

”mit FOA”
På www.foa.dk/esbjerg har du nu mulighed for at gå ind og se 
hvilke stamoplysninger,  vi har på dig og samtidig rette dem,  

hvis der er behov for det. 
Du gør det ved at klikke ind på ”mit FOA” i øverste højre hjørne  

- og herefter ”ret min profil” nederst på side. 

VIND VIN - - - - - Hvis du efter du har tilrettet dine  
oplysninger sender en mail til ptc011@foa.dk  

med dit cpr. nr. og navn, så er du med i konkurrencen  
om at vinde 2 flasker FOA vin.

Mange har allerede været inde på ”mit FOA”  
– din indgang til FOAs onlinetjenester.

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Tværfagligt sårbehandling

Kursus for sygeplejersker samt social- og 

sundhedsassistenter

17.-19. november + 3.-4. december 2014

Læs mere på www.sosuesbjerg.dk



Juletræsfest
FOA – Fag og Arbejde Esbjerg inviterer til juletræsfest:

Søndag den 30. november 2014 kl. 14.00 – 16.30

i Kvaglundhallen, Askekrattet 4, Esbjerg

- velkommen til en hyggelig familiefest

Billetter sælges fra den 3. november 2014.  

– gerne via vores hjemmeside www.foa.dk/esbjerg - 
på mail: esbjerg@foa.dk eller brug blanketten herunder 

Husk alle billetter skal være betalt og afhentet i Servicehjørnet 
senest torsdag den 27. november 2014 kl. 16.00. 

Jeg vil gerne bestille billetter til juletræsfesten.

Cpr. nr.  _______________________________________________________________

Navn:  ________________________________________________________________

Adresse:  ______________________________________________________________

Postnr.: _______________  By: _______________________________

Antal voksne:  _________   Antal børn:  ________________________

Billetterne koster kr.30,- pr. barn – voksne gratis.

Blanketten sendes/afleveres til FOA – Fag og Arbejde Esbjerg,  
Frodesgade 125 A, 6700 Esbjerg 

OBS! Dørene åbnes ikke før kl. 13.30.

Kaffe og brød m.v. kan købes i hallen,  
og der må IKKE selv medbringes kaffe og brød.
- rygning forbudt i Kvaglundhallen – rygning foregår udendørs.

HUSK:
Betaling/ afhentning af billetterne skal ske senest torsdag den 27. november 2014 kl. 16.00.

Vi glæder os til at se dig og din familie!


