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Forbundet sætter i denne tid fokus på 
uligheden i samfundet.
En ny kampagne skal sætte spot på 
samfundets allerstørste problem lige 
nu.
Vi er ved at skabe ulighed i samfundet. 
En ulighed der bliver større og større, 
både på grund af dagpengereformen 
og på grund af at f. eks. Venstre går 
ind for løndumpning på det danske 
arbejdsmarked.
I FOA mener vi, at alle skal have den 
overenskomstmæssige løn, men med 
de politiske signaler kommer ulighe-
den, og den vil vokse de kommende 
år, hvis ikke der sker noget.
Et eksempel er dagpengereformen, 
hvor politikerne mente, at max. 
2-4.000 ville miste deres dagpenge og 
komme på kontanthjælp.  Nu har vi 
rundet de 40.000.
Hvem gør noget ved det?
Vi er ved at skabe et samfund, hvor 
borgerne selv skal betale. Et samfund 
hvor enhver er sin egen lykkes smed. 
Det skaber både stor ulighed og 
megen usikkerhed.
Vi ved, at i nogle fagforbund – dog 
ikke i FOA for det har vi forhindret – 
har medlemmer måttet bruge deres 
pensionspenge, før de kunne komme 

på kontanthjælp. Hvad der sker, når de 
når pensionsalderen?
Der kommer endnu engang uligheden.
Hvordan kan vi i fællesskab gøre noget, 
så rutsjeturen ikke fortsætter? Det er 
det, FOA nu sætter fokus på.
Vi bliver nød til at tage fat om proble-
met. Vi må i fællesskab snakke om ulig-
heden, og sætte den på dagsordenen.
Det er forfærdeligt, når man gennem 
et langt liv har bygget noget op, og 
så må se det hele vælte, fordi man 
først mister arbejdet og dernæst sine 
dagpenge. 
Det er ikke kun huset men alle ens 
værdier, der skal sælges, før man er 
berettiget til kontanthjælp.
Desværre må vi konstatere, at der slet 
ikke er politisk lydhørhed, så det bliver 
en svær kamp.
Derfor skal Forbundet stå stærkt i 
forhold til den kommende overens-
komstforhandling.
Vi skal stå sammen, for sammen er vi 
stærke.
Det har aldrig været vigtigere!

Det politiske lederteam 
Connie Geissler 

Susanne Johannsen 
Pia Teute
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Det er svært at spå – især om fremtiden. Nu er afdelings-
bestyrelsen og politisk lederteam i FOA Esbjerg klar til at 
komme med deres bud på, hvordan fremtiden for FOA 
Esbjerg skal se ud.
En tid med mange uafklarede spørgsmål og udfordringer 
efter Alis Boesens sygdom og død betød, at det politiske 
lederteam i samarbejde med personalet, skulle klare den 
daglige drift, bevare arbejdslysten og trygheden.
- Det er gået godt, og vi har fået positive tilbagemeldinger. 
Det siger vi i politisk lederteam tak for.
Vi har  haft tid til at tænke os om, haft et konstruktivt 
møde med Forbundet i København, og vi er klar til at 
komme videre, lyder det med èn stemme fra Connie, Pia 
og Susanne, der udgør politisk lederteam.

Ny formand
Afdelingsbestyrelsen og politisk lederteam har i enighed 
lavet en to – trins raket, der skal bringe FOA Esbjerg ind i 
fremtiden. 
Første trin er allerede sendt afsted. Afdelingsbestyrelsen 
har konstitueret Connie Geissler som ny afdelingsformand 
indtil næste ordinære generalforsamling i 1. kvartal 2016, 
hvor der skal vælges en ny formand. 
FOA er i gang med et generationsskifte i disse år, baseret 

på de værdisæt der er arbejdet med og vedtaget i fælles-
skab. 
- Jeg har tilbudt at stille mig i spidsen for FOA Esbjerg med 
det formål at give min erfaring og viden videre og for at 
sikre kompetencerne fortsat er i FOA Esbjerg. Det har 
Afdelingsbestyrelsen enstemmigt bakket op om, og det er 
jeg naturligvis glad for, siger Connie Geissler.
Hun fortsætter som formand for Social- og sundhedssek-
toren. Det kræver en omfordeling af arbejdsopgaver i po-
litisk lederteam samt, at det gode samarbejde fortsætter. 
Derudover kan det løbende blive aktuelt med omfordeling 
af opgaver internt og ressourcer udefra til konkrete opga-
ver. Derved kan nye kræfter blive fortrolige med interne 
arbejdsgange.

Mulig fusion
Det andet trin i raketten er at undersøge muligheden for 
at fusionere med FOA Varde. FOA Esbjerg har været i 
kontakt med Forbundet, og der er enighed om, at det er 
en god ide med en fusion med FOA Varde. 
Vi har haft de indledende drøftelser med FOA Varde om 
en eventuel sammenlægning af de to afdelinger, og der 
er planlagt fl ere møder i den kommende tid, men vi har 
ingen tidsramme for arbejdet, fortæller Susanne Johannsen.

FOA Esbjerg er klar
til en ny fremtid og 

udvikling

Formands-fakta

- Connie Geissler er 63 år.
- Har været formand for Social og sundhedssektoren i 17 år.
- Er oprindelig handels- og kontoruddannet og valgte derefter, det hun brændte for og 

blev sygehjælperuddannet.
- I et samarbejde med Alis Boesen var Connie med til at etablere den første efteruddan-

nelse for sygehjælpere og blev herefter formand for Sygehjælpernes Brancheklub
- Uddannet social- og sundhedsassistent.
- Har arbejdet både i ældreplejen og på SVS somatisk sygehuset i 12 år og var tillidsre-

præsentant i mange år.  
- Er merkonom i Ledelse og Samarbejde og i 12 år siddet i Social- og sundhedssektor 

bestyrelsen på landsplan. 
- Formand for det Lokale Uddannelsesudvalg på Social- og Sundhedskolen i Esbjerg.
- Sidder i Esbjerg Byråd i anden periode.
- I fritiden kan man se Connie gå langs stranden mod Sjelborg et par gange om ugen, og hun elsker den friske vind 

ved havet.

Da jeg var ung holdt jeg meget af at rejse til sydens varme på små græske øer. 
Nu er det mere den nordeuropæiske natur i Nordnorge og Sveriges skove på egen hånd, der fascinerer mig.
Jeg holder også af at rejse i Tyskland, bo på små hyggelige hoteller og udforske lokale samfund hos vore Europæiske 
naboer.
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Af Lydia Lund Rasmussen

- Det tager kun halv så lang tid, og vi er ikke nær så trætte, 
når arbejdsdagen er forbi.
På områdecenter Hedelund er der 8 el-cykler til rådighed 
for personalet i hjemmeplejen i Team Øst. Og der er rift 
om at få lov til at bruge én af dem.
- Team Øst er et cykeldistrikt, og det ved man, når man bli-
ver ansat, fortæller arbejdsmiljørepræsentant Linda Thomsen.
- Hvis medarbejderne bruger deres egen cykel får de 
kr. 125,- om måneden til vedligeholdelse af cyklen. Men 
mange vælger at bruge deres egen bil, og det må så blive 
deres sag. Det er der ingen betaling til.
- Der er selvfølgelig heller ingen betaling, hvis de bruger 
el-cyklen, for den bliver vedligeholdt af en servicemedar-
bejder på områdecentret, fortæller Linda Thomsen som 
sammen med de to andre arbejdsmiljørepræsentanter har 
vedtaget, at alle skal bruge cykelhjelm.
De vil også arbejde for, at der bliver indkøbt fl ere el-cykler. 
Da Team Øst for kort tid siden er slået sammen af to 
distrikter, kan der ofte være lange strækninger, der skal 
tilbagelægges på cyklen.
Afdelingsnyt mødte Helle Michaelsen, Heidi Thomsen, 
Katharina Gottersen og Marlene Sørensen, da de vendte 
tilbage efter endt arbejdsdag.

De cykler i gennemsnit 15 km daglig på en vagt, og de er 
alle begejstret for cyklen. Specielt fordi de ikke bliver nær 
så trætte, men også fordi de ikke er nær så svedige, når de 
kommer ud til brugeren.
Maks. hastigheden på el-cyklen er 25 km i timen, og den 
halverer den daglige ”vejtid”, fra 1 time på en almindelig 
cykel til en halv time på el-cyklen.
Helle Michaelsen er ny bruger af el-cyklen, og hun er også 
begejstret.
- Jeg døjer lidt med gigt, så jeg har svært ved at bruge en 
almindelig cykel, og hidtil har jeg brugt min egen bil. Men 
jeg er glad for el-cyklen, og den vil jeg bruge mest muligt. 
Jeg tør dog ikke, når det er glat om vinteren.
De tre andre har været med hele tiden, og Heidi Thomsen 
var også med på de første prøveeksemplarer.
- Jeg kører radiovagt indimellem, og det var også menin-
gen, jeg skulle bruge el-cyklen her, men det gik ikke. Man 
skal jo helst være hurtig, når der er et nødkald, og det kan 
ofte komme fra den anden ende af distriktet.
De er alle enige om, at el-cyklen er et rigtigt godt hjælpe-
middel i den travle hverdag.  Men selvom det skulle give 
dem mere tid hos borgerne, så er det ikke tilfældet.
Hvor de før havde ”vejtid”, så er det nu slettet, og tiden på 
cykelstien tages fra besøgene hos den enkelte borger.

De ta’r el-cyklen
El-cyklen er et populært hjælpemiddel blandt hjemmehjælperne

Heidi Thomsen (t.v.), Katharina Gottersen, Marlene Sørensen og Helle Michaelsen tilbage på Områdecenter Hedelund efter en dag på el-
cyklen rundt på besøg i hjemmene.

De ta’r el-cyklen

Social- og sundhedssektoren
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Af Lydia Lund Rasmussen

- Det var virkelig spændende. Vi lærte om andre metoder 
til at forberede maden, og vi fi k også en del teoretisk viden.
”Parat til fremtiden” var overskriften, da alle ansatte ved 
Esbjerg Kommunes plejecentres køkkener var på efter-
uddannelse her i foråret 2014 med opfølgningsdage i 
september.
I alt var der 6 hold med 20 personer på hver. Det var et 3 
ugers AMU-kursus med undervisning fra kl. 8-15.30.
Blandt deltagerne var Lilian Andersen og Nicolina Johan-
nessen, der begge er ansat i køkkenet på Østerbycentret.
- Vi lærte at lave gelekost til dem, der ikke kan spise 
normalt, men har brug for sondemad. Gelekosten betyder, 
dels at den ser meget mere indbydende ud, dels at den 
smager af mere.
- Vi lærte, hvordan vi kunne lave mere indbydende mad til 
”de småt spisende”, og hvordan vi kunne bruge rester på 
en ny måde.
- Desuden lærte vi om de 5 smagssanser, bl.a. umani, som 
betyder, at man tilfører maden nogle ingredienser, som 
giver andre og nye smagsoplevelser.
- Der kan f. eks. bruges både kaffe og chokolade i sovsen, 
for at pifte den op, fortæller de to husassistenter.
- Desværre er vi et modtagerkøkken her på Østerby-

centret, så meget af det vi lærte, får vi ikke brug for i det 
daglige arbejde.
- Vi smører dagligt smørrebrød og laver små lune retter. 
Desuden forsøger vi så vidt muligt at bage hver dag, så der 
er frisk brød til kaffen.
Foruden de mere praktiske opgaver omkring maden, så 
var der også en del teoretiske temaer, som f. eks. konfl ikt-
håndtering/løsning samt samarbejde på arbejdspladsen.
- Det var rigtig spændende, men det var også meget hårdt 
at skulle sidde ”på skolebænken” så mange timer hver dag. 
Vi er jo ikke vant til at sidde stille hele dagen, siger Nico-
lina Johannessen.
De synes begge, 3 uger var lidt for længe.
- Vi glædede os i hvert fald til at komme tilbage på arbejde, 
fortæller Lilian Andersen og fortsætter :
- Men det var dejligt at mødes med kolleger fra de andre 
køkkener, og høre om hvordan det foregår hos dem. Det 
har givet et godt sammenhold på tværs af arbejdspladser.
Det er første gang Lilian Andersen og Nicolina Johannes-
sen har været på efteruddannelse som husassistenter. Og 
de håber, der vil komme fl ere tilbud om kurser i fremtiden.
I forbindelse med efteruddannelsen var der lavet et 
jobrotations-projekt, så ledige var inde i deres sted på 
de enkelte arbejdspladser. De havde været på tre dages 
kursus inden.

De holdt gryden i kog
Parat til fremtiden var overskriften 

på efteruddannelse

De holdt gryden i kog

Kost- og servicesektoren

Nikolina Johannessen(t.v.) og Lilian Andersen ved disken, hvor der sælges smørrebrød, lune retter og kage.
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Af Lydia Lund Rasmussen

- De skal føle, FOA er en del af deres relationer i forbin-
delse med deres uddannelse. FOA er part i uddannelsen.
- De skal vide, hvad det betyder at være medlem af en 
rigtig fagforening.
I den første uge i september – uge 36 – var der en lands-
dækkende hvervekampagne. Målet var dels at gøre FOA 
endnu mere kendt dels at elever er medlem af den rigtige 
fagforening, der har overenskomsten.

FOA Esbjerg valgte derfor sammen med FOA Varde at 
lave aktivitetsuge på Social- og Sundhedsskolen.
Fra FOA Esbjerg deltog Marianne Brogaard Jensen, tillids-
repræsentant på Sydvestjysk Sygehus, og bestyrelsesmed-
lem i Social- og sundhedssektoren samt a-kassemedarbej-
der Lisa Lykke Nielsen.

Gode dialoger 
med elever

FOA har holdt aktivitetsuge på Social- og Sundhedsskolen

Marianne Brogaard Jensen (tv.) og Lisa Lykke Nielsen håber det bliver 
en fast tradition, at de jævnligt besøger Social- og Sundhedsskolen.

Gode dialoger 

Social- og sundhedssektoren
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- Vi var der et par timer mandag, tirsdag og torsdag. Vi var i 
kontakt med over 400 elever, bl.a. lavede vi en række kon-
kurrencer, og mange gik hjem med små og store præmier.
- Det var en rigtig positiv oplevelse. Vi havde mange gode 
dialoger, og mange har sagt ja tak til at blive kontaktet. Vi 
håber, det giver nye medlemmer og styrke til eleverne.
- Vi prøver at give dem en viden om og en indsigt i, hvad en 
fagforening er. Hvad kan vi gøre for dem, og hvad kan deres 
tillidsrepræsentant på arbejdspladsen hjælpe dem med?
- Vi fi k den opfattelse, at det var ny viden for mange unge. 
Det er ikke længere noget, de lærer i skolen, og desværre 
er det heller ikke noget, der bliver talt om hjemme hos 
forældrene over middagsbordet, siger Marianne Brogaard 
Jensen og Lisa Lykke Nielsen.
- Vi ville ønske, forældrene kom mere på banen og fortalte 
deres unge mennesker om vigtigheden af at være medlem 
af en fagforening.

- Vi stod på fællesområdet, så her var vi i et frirum, hvor 
eleverne selv kunne vælge, om de ville kontakte os. Heldig-
vis var mange lidt nysgerrige, og de ville gerne høre, hvad 
FOA kan tilbyde.
- FOA har igen været massiv tilstede på Social- og Sund-
hedsskolen, og eleverne var meget tilfredse med, at vi var 
tæt på.
- Vi håber, det er et initiativ, der kan fortsætte. Nu skal vi 
evaluere, og fi nde ud af, hvornår vi skal komme på skolen 
igen. 
- Vores ønske er, at vi er der to dage i træk, for så kan ele-
verne eksempelvis tage deres ansættelseskontrakter – eller 
andet papirmateriale - med, så vi sammen kan gennemgå 
det og besvare deres spørgsmål.
- Vi vil gerne, de lærer FOA at kende. Få sat et ansigt på, 
hvem FOA er, så den næste kontakt bliver nemmere, siger 
Lisa Lykke Nielsen.

Medlemsaktivitet:

Faglig cafe
På generalforsamlingen i foråret 2014 blev det besluttet, at der hvert andet år (ulige år) 

afholdes en faglig aktivitet for alle medlemmer, og at der i lige år afholdes 
FOA Esbjerg afdelingens ordinære generalforsamling.

På baggrund af generalforsamlingsbeslutningen er vi i gang med at planlægge

Faglig cafe torsdag den 19. februar 2015 fra kl. 17.30 – ca. 21.00
på Social- og Sundhedsskolen 

– og vi håber, at mange har lyst og mulighed for at deltage.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og hold øje med hjemmeside, mail og Facebook 
for yderligere informationer om indhold og tilmelding.

Vi kan dog allerede nu oplyse, at forbundsformand Dennis Kristensen og 
formand for Det Etiske Råd Jacob Birkler kommer.

Som medlem af FOA Esbjerg har du mulighed for at tegne forsikringer hos 
Som medlem af FOA Esbjerg har du mulighed for at tegne forsikringer hos 
Som medlem af FOA Esbjerg har du mulighed for at tegne forsikringer hos Tjenestemændenes Forsikring, og der kan være mange penge at spare.
Tjenestemændenes Forsikring, og der kan være mange penge at spare.
Tjenestemændenes Forsikring, og der kan være mange penge at spare.
Et medlem har således sparet 6000 kroner – et andet medlem 4000 kroner 
Et medlem har således sparet 6000 kroner – et andet medlem 4000 kroner 
Et medlem har således sparet 6000 kroner – et andet medlem 4000 kroner - om året ved at blive forsikret gennem Tjenestemændenes Forsikring.
- om året ved at blive forsikret gennem Tjenestemændenes Forsikring.
- om året ved at blive forsikret gennem Tjenestemændenes Forsikring.
Men for at få mulighed for at blive billigt forsikret kræver det, at du er 
Men for at få mulighed for at blive billigt forsikret kræver det, at du er 
Men for at få mulighed for at blive billigt forsikret kræver det, at du er medlem af FOA Esbjerg. medlem af FOA Esbjerg. medlem af FOA Esbjerg. 

Hvis du har spørgsmål til dette, er du velkommen til at kontakte FOA 
Hvis du har spørgsmål til dette, er du velkommen til at kontakte FOA 
Hvis du har spørgsmål til dette, er du velkommen til at kontakte FOA 
Esbjerg eller Tjenestemændenes Forsikring.Esbjerg eller Tjenestemændenes Forsikring.Esbjerg eller Tjenestemændenes Forsikring.

 – Så vil vi hjælpe dig så godt, vi kan – og det forsikrer vi dig for  – Så vil vi hjælpe dig så godt, vi kan – og det forsikrer vi dig for  – Så vil vi hjælpe dig så godt, vi kan – og det forsikrer vi dig for 666
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Af Lydia Lund Rasmussen

- Vi må give medicin som vore kolleger, der er sygeplejer-
sker, men vi har ikke adgang til den samme viden/undervis-
ning om medicinen.
Det fortæller social- og sundhedsassistent Kirsten Peder-
sen, der er tillidsrepræsentant ved Psykiatrien i Regionsyd-
danmark Esbjerg/Ribe.

Det gjorde hende rigtig godt gal i skralden. Men efter fl ere 
års arbejde er det nu lykkedes at få social- og sundhedsas-
sistenterne ført ind i Lægemiddellovens paragraf 66 stk. 2 
med virkning fra 1. november 2014. 
Det drejer sig først og fremmest om den undervisning, 
som medicinalfi rmaer tilbyder ansatte på arbejdspladserne.
- Tidligere så man igennem fi ngrene med, om vi kom på 
diverse kurser, der blev udbudt, men så blev der strammet 
kraftigt op, og vi blev udelukket.
- For et par år siden blev der udbudt et rigtigt spændende 
arrangement om ”den selvskadende patient”, som jeg 
synes lød meget spændende, og som var særdeles relevant 
i mit arbejde. Derfor tilmeldte jeg mig.
- Men fi k et nej med henvisning til Lægemiddellovens 
paragraf 66, stk. 2, fortæller Kirsten Pedersen.
Det blev starten på kampen. Hun henvendte sig til sek-
torformand Connie Geissler, som gik videre med sagen 
til Forbundet, hvor FOA’s centrale sektorformand Karen 
Stæhr tog kampen op. En kamp der nu er vundet med en 
vedtagelse i Folketinget her i foråret.
- Vi laver det samme arbejde ude på afdelingerne, og vi har 
et fi nt tværfagligt samarbejde. Derfor er det også vigtigt, at vi 
får de samme informationer, om de forskellige nye medicin-
præparater, der kommer på markedet.
- Vi har ind imellem besøg af medicinfi rmaer, som kommer 
en halv time i vores frokostpauser, og der er social- og 

Hun fi k ”vedtaget” 
en ny lov

Endelig må social- og sundhedsassistenterne også deltage i 
undervisningen om den medicin, som de uddeler

I Lægemiddellovens paragraf 66, 
stk. 2 står der bl.a.:

Over for offentligheden må der ikke reklameres for 
lægemidler, som 
1) er receptpligtige, 
2) er uegnede til anvendelse, uden at patienten 
forinden har søgt læge med henblik på diagnostice-
ring eller overvågning af behandlingen, eller 
3) er omfattet af lov om euforiserende stoffer. 
Stk. 2 Ved offentlighed forstås enhver, der ikke er 
læge, tandlæge, dyrlæge, farmaceut, sygeplejerske, 
veterinærsygeplejerske, farmakonom, jordemoder, 
bioanalytiker, klinisk diætist, radiograf eller stude-
rende inden for et af disse fag. 

Det er her, der fra 1. november 2014 skal tilføjes 
Social- og sundhedsassistenter

Kirsten Pedersen glæder sig over, at kampen blev vundet

Hun fi k ”vedtaget” 

Social- og sundhedssektoren
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sundhedspersonalet altid med. Her får vi lidt at vide om 
præparaters virkning og bivirkning samt dosis.
- Men når det gælder de lidt længere arrangementer, som 
kan være en aften på Hotel Hjerting eller andre spiseste-
der, hvor en foredragsholder holder et oplæg, så var vi ikke 
velkomne. 
- Jeg synes også, at det var helt hen i vejret, at vi ikke kom 
med i gruppen, da social- og sundhedsassistenterne fi k 
deres autorisation.
Med den nye lov får social- og sundhedsassistenterne også 
adgang til ”Univadis”, som er en hjemmeside med viden, 
information og tjenester, som kan være en hjælp i det 
daglige arbejde.

Kirsten Pedersen har arbejdet på Psykiatri Vest siden 
november 1999. Et arbejde hun er rigtig glad for, og hun er 
tillidsrepræsentant for de 65 social- og sundhedsassistenter, 
der er ansat dels på Spangsbjerg i Esbjerg dels i Hviding.
Hun glæder sig ikke kun over den nye lov, men at der nu 
også for første gang udbydes efteruddannelse for social- 
og sundhedsassistenter, der arbejder i psykiatrien.
- Der er tale om et halvt års kursus, som foregår i Middel-
fart, og hvor vi fra Psykiatrien i Regionsyddanmark Esbjerg/
Ribe får tre med på holdet, fortæller Kirsten Pedersen der 
sammen med kollegerne netop har taget de nybyggede 
lokaler på Spangsbjerg i brug.

Der er netop taget nye lokaler i brug på Spangsbjerg, der danner rammen om psykiatrien i Esbjerg

FOA kalender 2015 til alle medlemmer
FOA kalender 2015 til alle medlemmer
FOA kalender 2015 til alle medlemmer
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Lønforhandlinger-
ne er nu afsluttet 
for årene 2012 
-2013, hvor både 
fælles- og tillidsre-
præsentanter har 
gjort det godt.
Pengene udbe-
tales inden årets 
afslutning.
Ruller vi tiden 
tilbage havde FOA 
en lønsag, hvor vi 

lavede udrykning til Esbjerg Kommune. 
Vi havde afdækket, at der havde været en alt for 
lav lønudvikling, og hermed stillede vi krav om en 
forhandling. 
Inden vi nåede så langt, havde tillidsrepræsentan-
terne i to dage gennemgået 2000 lønindplacerin-
ger, og vi kunne konstatere, at det var korrekt, at 
lønudviklingen var for lav.
Så startede møderne med kommunen, og tal 
blev lagt frem, vi kom frem til, at der var ca. 2 mil-
lioner kr.  til forhandling. 

Der blev fastlagt overordnede emner i et samar-
bejde med vores fællestillidsrepræsentanter. 
Beskrevet forslag på arbejdspladserne, som tillids-
repræsentanterne skulle forsvare ved forhand-
lingerne. Ledelsen havde også forslag, som de 
forsvarede og så startede forhandlingerne. 
Det har været et godt forløb. 
Velbeskrevne forslag blev fremlagt, prioriteret og 
forhandlet. 
Vi var på 6 distrikter, der hver har mange 
adresser og fl ere plejecentre i hvert distrikt. Et 
stort antal har fået mere i løn, og det er vi godt 
tilfredse med. 

Også Fanø og SVS
Vi er i gang med lønforhandling på Fanø, har 
sendt lønsag til Forbundet fra Sydvestjysk Sy-
gehus, hvor vi også er af den opfattelse, at der 
mangler udmøntet løn kroner. 
Løn står stadig på FOAs dagsorden.
Indtil videre kan vi glæde os over de 2 millioner 
kr., vi fi k forhandlet hjem.

C
on

ni
e 

G
ei
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le

r

Social- og sundhedssektoren

2 millioner til
FOA medlemmer

For lav lønudvikling i Esbjerg Kommune betød en 
forhandling som gav mange penge i lønposen

Pædagogmedhjælper ansat i en privat 
Pædagogmedhjælper ansat i en privat 
Pædagogmedhjælper ansat i en privat 

institution, fi k ikke indbetalt til institution, fi k ikke indbetalt til institution, fi k ikke indbetalt til 

pension i de år, han var ansat.pension i de år, han var ansat.pension i de år, han var ansat.

Medlemmet kontaktede FOA Esbjerg 
Medlemmet kontaktede FOA Esbjerg 
Medlemmet kontaktede FOA Esbjerg 

og efter lang tids forhandling mellem 
og efter lang tids forhandling mellem 
og efter lang tids forhandling mellem 

FOAs advokat og arbejdsgivers FOAs advokat og arbejdsgivers FOAs advokat og arbejdsgivers 

advokat, fi k medlemmet 90.000 kr.
advokat, fi k medlemmet 90.000 kr.
advokat, fi k medlemmet 90.000 kr.

Så husk at tjekke din løn – pension 
Så husk at tjekke din løn – pension 
Så husk at tjekke din løn – pension 

m.m.  m.m.  m.m.  
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Vi gentager succes’en:

Mød embedslæge 
Hans-Erik Damerius 

Terkelsen
Torsdag den 29. januar 2015 kl. 16.30-19.30

hos FOA, Frodesgade 125 A, Esbjerg

Et spændende arrangement med højaktuelle emner.

Der har været afholdt to arrangementer, begge med medlemmer på venteliste.
Derfor gentager vi arrangementet, så endnu fl ere får mulighed for at deltage.

Tilmelding senest den 17. december 2014
på mail: esbjerg@foa.dk eller til Servicehjørnet tlf. 46 97 10 44.

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.

Det sker på Kærdalen i Vejen
mandag den 18. maj 2015 kl. 16. 30 til ca. 19.00

Tilmelding senest den 13. maj 2015 
på mail: esbjerg@foa.dk eller til Servicehjørnet tlf. 46 97 10 44.

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

Faglig Fora
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Af Lydia Lund Rasmussen

Der er glimt i øjnene, som følger børnene. Der synges 
med, hånden rækkes ud mod de mindste, som i dag er 
kommet på besøg.
Vi er på Kærdalen i Vejen, hvor der er besøg af en gruppe 
dagplejebørn.
Det er dagplejer Jeanette Stølegaard, der har taget ”sine 
børn” med på besøg. En række beboere sidder i en rund-
kreds, mens børnene leger og synger.
En aktivitet til glæde både for børnene og beboerne.
- Det var en aktivitet, der startede sidste vinter, og vi 
kommer en times tid om formiddagen hver 2. eller 3. uge, 
fortæller Jeanette Stølegaard, der selv har arbejdet på 
Kærdalen, før hun blev dagplejer.
- Normalt er der mange fl ere børn med. Vi er ofte både 
tre eller fi re dagplejere, alt efter hvordan det passer ind i 
planlægningen.
- Børnene er glade for at komme her, og vi kan se, de 
ældre er glade for at se børnene. Uanset om de er friske 
eller demente har de glæde ved børn. Det er noget gen-
kendeligt for dem.

De lærer meget
af besøget 
- I dagplejen arbejder vi med pædagogiske lærerplaner. Et 
besøg på Kærdalen giver mange forskellige kompetencer.
- Mange af børnene har ikke egne oldeforældre, fordi 
mange i dag er ældre, inden de får børn. Det betyder, at 
de ikke har den ældre generation i deres egen familie. Men 
her mødes de med den generation.
- Vi synger og leger sanglege sammen, og det giver bør-
nene kendskab til sanglege, som har været i generationer, 
som f. eks. ” jeg gik mig over sø og land”.
- Men der er også både krop og bevægelse, og børnene 
lærer deres krop at kende via sanglege som: ”Tommeltot 
hvor er du?”
- Det giver også meget til sproget, fordi vi både før besø-
get og efter taler meget om det, der er sket på Kærdalen.
- Børnene viser med deres kropssprog, om de har lyst til, 
at de ældre rører ved dem. Og vi kan se, de bliver mere 
og mere trygge ved de ældre.
- Der er også er en naturoplevelse i det. I dag har det 
blæst på vejen herhen, og det har været koldt. Vi har set en 
blå bus, høje huse og hørt fuglene synge oppe i træerne.

Dagplejebørn på
Kærdalen

Spændende aktivitet hvor yngste og ældste generation mødes. 
4 dagplejere kommer fast på plejecentret i Vejen

Samarbejde mellem to generationer. Bolden skal holdes i gang.

Dagplejebørn på

Pædagogisk sektor
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- Jeg synes, det er en rigtig god oplevelse, og jeg vil gerne 
opfordre andre dagplejere til at lave lignende initiativer på 
deres lokale ældre- og 
plejecentre, siger Jeanette 
Stølegaard.

De skaber liv
hos de ældre
På Kærdalen er det aktivi-
tetsleder Vera Larsen, der 
står for kontakten, og hun 
er begejstret.
- Det giver liv på pleje-
hjemmet, og det mener 
jeg, vi skal have mere af.
Hun er én af tre akti-
vitetsmedarbejdere på 
Kærdalen, som sørger for 
tilbud til de ældre, både 
dem der bor på Kærdalen 
og dem der kommer ind i 
terapien udefra.

- Jeg synes, det er godt, vi på den måde 
får børn ind på Kærdalen, for det skaber 
glæde. Det kan alle jo se.
- Vi har i nogle år haft en skoleklasse, hvor 
de enkelte elever var læseven for de æl-
dre. De havde hver især deres egen kon-
takt, og det gav rigtig meget både til den 
ældre beboer men også til skoleeleven.
- Mange børn har ikke kendskab til ældre 
mennesker. Vi ser rigtig mange voksne be-
søgende, der undlader at tage deres børn 
med på besøg her, og det er synd. Det 
er fejlagtigt at tro, at det helst skal være 
musestille, og at de ældre ikke tåler liv og 
larm, tværtimod, siger Vera Madsen
Hun har også planer om at få skabt kontakt 
til en børnehave, så også den aldersgruppe 
får deres gang på Kærdalen.
- Jeg kunne f. eks. godt tænke mig, at bør-
nehavebørnene om sommeren kom forbi, 

og bl.a. legede ude på vores græsplæne. Så var der liv at se 
på for vores beboere.

Der syges og leges sanglege. Her er det Vera Larsen, der fører an i Tommeltot hvor er du?

Der er kontakt. Børnene er nysgerrige men også trygge ved samværet med de ældre

Der spilles bold. Og her kan flere af de ældre godt være med. Jeanette Stølegaard på 
gulvet med sine dagplejebørn
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Nøglering
m/led lys

20,-

Mobiletue
100,-

Lomme-
lygte
20,-

USB
nøgle
59,-

Solbriller
20,-

Dame -
pung

multicolor
185,-

Canvas
shopper
45,-

Handsker
24,-

Hue
27,-

Smart
rygsæk
131,-

FOA produkter
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Af Lydia Lund Rasmussen

En omsorgsmedhjælper drager omsorg for de svage, hjæl-
per dem i dagligdagen med stort og småt, alt efter hvad 
der er behov for.
- Ja, det er det, vi gør, og det er definitionen på en om-
sorgsmedhjælper. Et vigtigt og spændende arbejde, siger 
Thomas Halling (60)
Det var ellers ikke lige omsorgsmedhjælper, der har stået 
på hans visit kort gennem et langt arbejdsliv.
Der har bl. a. stået: isolatør, betonelementer, montør og 
glasfiber.
- Jeg havde for omkring 25 år siden et bijob på det davæ-
rende bosted på Parcelvej, og derfor kendskab til fysisk og 
psykisk udviklingshæmmede.
- Da jeg blev fyret på mit job ved LM Glasfiber, fordi pro-
duktionen flyttede, søgte og fik jeg et vikarjob på Nørre-
gadehus, fortæller Thomas Halling, der regner med, at det 
bliver sidste stop på et langt arbejdsliv.
- Jeg kan godt lide at arbejde med de fysisk- og psykisk 
handicappede. Det er et stort ansvar, man har, men et 
vigtigt job, for vi skal hjælpe dem med alle former for gøre-

mål i hverdagen lige fra den personlige hygiejne, servering 
af maden samt skabe indhold i deres hverdag.
- De er alle i beskæftigelse på hverdage enten på Kærhøj 
eller på værkstedet i Elmegade, så det er skæve arbejdsti-
der, vi har på Nørregadehus. Det kræver fleksibilitet, men 
da jeg bor alene, går det fint, siger Thomas Halling.
Han er nu fastansat i et 30 timers job.
Thomas Halling er netop valgt som tillidsrepræsentant for 
de 10 FOA-medlemmer, der er på Nørregadehus, og det 
har givet et nyt indspark.
- Jeg er i gang med tillidsrepræsentantuddannelsen, og det 
er rigtig spændende. Det giver ny indsigt og en personlig 
udvikling. Jeg glæder mig til rigtig at komme i gang med mit 
TR-arbejde, siger Thomas Halling.

Omsorg for de svage
En lille gruppe i FOA med et meget vigtigt arbejde

Nørregadehus – Nørregade 73 og 75, Vejen - er et 
bosted for fysisk- og psykisk udviklingshæmmede. 
Her er der 24 lejligheder, og beboerne er fra midt i 
20’erne til 60+.
I Nørregade 73 er beboerne selvhjulpne, mens 
beboerne i Nørregade 75 er afhængig af hjælp fra 
personalet.
Her er 35 ansatte, fordelt mellem omsorgshjælpere, 
pædagoger, social- og sundhedspersonale samt admi-
nistrativt personale

Omsorgsmedhjælper
Omsorgsmedhjælpere er én af de små faggrupper i 
FOA. I alt har FOA Esbjerg registreret 43 omsorgs-
medhjælpere.
En omsorgsmedarbejder arbejder med mennesker, 
der har fysiske eller psykiske handicap, og de er ansat i 
kommunale institutioner, bofællesskaber og beskyttede 
værksteder

Nørregadehus er centralt beliggende i centrum af Vejen

Thomas Halling er omsorgsmedhjælper på Nørregadehus, - et stort 
spring i hans arbejdsliv
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Digital Post
Fra 1. november skal man kunne modtage digital post fra 
det offentlige. Som ledig er det derfor ekstra vigtigt, at 
du er tilmeldt Digital Post, da Jobcentret, ydelseskontoret 
(sygedagpenge), Udbetaling Danmark (barsel) med fl ere 
fremover kontakter dig på denne måde. 
Det er ligeså vigtigt, at du så læser meddelelser fra din 
digitale post. Vær opmærksom på, at der i mange tilfælde 
er en kort frist til at reagere eller besvare meddelelser fra 
de offentlige kontorer.

Beskæftigelsesreformen
Beskæftigelsesministeriet har i oktober sendt udkast til 
lovforslag om den nye beskæftigelsesreform i høring. Lov-
forslag forventes vedtaget inden jul. 
Der er områder, hvor vi indtil loven er vedtaget, hvor vi 
har udfordringer i forhold til lediges muligheder efter 1. 
januar 2015.
Det gælder blandt andet:
Seks ugers selvvalgt uddannelse
Ordningen ophører og erstattes af 6 ugers jobrettet 
uddannelse. Udfordringen består i, at vi ikke ved, hvilke 
kurser, man kan deltage i efter 1. januar 2015.
Der vil desuden ske ændringer i følgende emner:
G-dagsreglerne vil over nogle år forsvinde ved gradvis 
nedsættelse af antallet af G-dage.

Løntilskudsjob 6 måneders karensperiode forud for ansæt-
telse i offentlige løntilskudsjob, ansættelse i højst 4 måne-
der i offentlig løntilskudsjob mm.
Jobrotationsordningen lavere refusion til kommunen ved 
jobrotationsordninger.
Skærpet tilsyn udvidet adgang til cpr – registeret om ledig-
medlemmers bopæl og ophold i Danmark.
1. juli 2015 kommer der ændringer indholdene tilbud 
om uddannelsesløft til ufaglærte og faglærte med forældet 
uddannelse, fremrykning af CV-samtalen, nyt kontaktforløb 
med jobcentret (fl ere samtaler), rådighedsafprøvende aktive-
ringstilbud, udelukkelse fra dagpenge ved udeblivelser under 
aktiveringstilbud mm.

Beregning af dagpenge 
- har betydning for social- og sundhedshjælper elever uden 
grundforløb men den lille elevløn.
Tidligere på året har vi orienteret social- og sundheds-
hjælperelever uden grundforløb ved ledighed efter endt 
uddannelse havde mulighed for at undgå beregning af dag-
penge på baggrund af elevlønnen. Det kan man ikke mere.
Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring har ved 
nye afgørelser ændret denne praksis, så man fremover vil 
få dagpenge på baggrund af sin løn før ledighed.

A-kassen

 Nyt fra a-kassen

Storskærm i
Servicehjørnet

I FOA er alle medlemmer velkom-
men, og vi står parate til at modtage 
og hjælpe dig – uanset om du har en 
aftale eller ej. 
Dog må du påregne ventetid, såfremt 
du ikke har en aftale. 
Ventetiden kan du bruge i vores 
Servicehjørne. Her kan du blive holdt 
orienteret om det sidste nye i FOA. 
Vi har en storskærm, hvor du kan læse 
nyt fra FOAs hjemmeside, og hvad 
der sker i FOA generelt.
Derudover stiller vi gratis WIFI til 
rådighed, og du kan benytte vores 
PC´er som også står i Servicehjørnet.
Samtidig med det så, byder vi på en 
kop kaffe eller andet godt fra automa-
ten, så ventetiden ikke føles så lang.
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Plus Fordele er fi re nye ydelser, som vi tilbyder oven i den 
forsikring, du allerede har. To af dem kan du benytte frit, de 
to andre kan du få til fordelagtige priser.

Hjælp hvis din identitet bliver misbrugt
Identitetstyveri bliver mere og mere almindeligt. Har tyven 
først skaffet sig adgang til dine personlige oplysninger, kan 
de bruges til at åbne dine bankkonti, købe ting eller søge 
om kreditlån i dit navn. 
Hvis du har mistanke om, at din identitet bliver misbrugt, 
kan du frit benytte Tryg ID. Vi hjælper dig med at undersø-
ge mistanken – og viser det sig, at der fi nder misbrug sted, 
hjælper vi med at få det stoppet.

En varm linje, når livet er svært
Livet kører ikke altid på skinner. Tryg i Livet er en hotline, 
hvor du uden beregning kan få hjælp til at komme tilbage 
på sporet.
En god samtale med fx en sygeplejerske, socialrådgiver 
eller misbrugskonsulent kan hjælpe til at tage en krise i op-
løbet, og har du behov for yderligere hjælp, kan vi henvise 

dig til relevante tilbud i det offentlige.

Værn mod indbrud og skader i hjemmet
Med Tryg Boligalarm kan du effektivt forhindre ubudne 
gæster og forebygge skader forårsaget af vand eller brand. 
Indbrudsalarmen kan suppleres med sensorer, der reage-
rer på vand og røg, samt en fotosensor, som fanger tyven 
på billeder, så snart alarmen går. 
Installationen er gratis, du skal kun betale en lav månedlig 
abonnementspris, som er tilpasset din boligs størrelse.

Løbende backup af dine fi ler
Dine personlige fotos kan ikke erstattes på samme måde 
som designerlamper eller fl adskærme. 
Familiealbummet med minder fra ferier og mærkedage 
ligger i dag som fi ler på computeren, men kun de færreste 
tager regelmæssigt backup af deres pc. 
Tryg Backup gør det nemt og billigt løbende at tage 
backup af dine billeder og andre vigtige fi ler. Det koster 25 
kr. pr. måned for to licenser og ubegrænset backup. 
Læs mere på tjm-forsikring.dk/plusfordele

Plus Fordele –
ekstra tryghed i hverdagen
Fire attraktive tilbud, hvis du har Indbo- eller Familieforsikring 

hos Tjenestemændenes Forsikring

TRYG ID 

- få hjælp hvis 

din identitet 

bliver 
misbrug

t

TRYG ID

- få hjælp hvis 

din identitet 

TRYG
BOLIGALARMOplys m2 der skal sikres og betal en fast pris pr. måned 

TRYG BACKUP

Sikrer dine fotos  

og andre filer, hvis 

uheldet er ude

TRYG BACKUP

Sikrer dine fotos 

og andre filer, hvis 

uheldet er ude

MED INDBO- ELLER FAMILIEFORSIKRING HOS OS
PLUS FORDELE TIL ALLE KUNDER

TRYG I LIVET Fri rådgivning - når livet ikke   kører på skinner
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Jule-
arrange ment
Onsdag den 26. november 2014 
kl. 18.00 - 22.00
hos FOA, Frodesgade 125A, Esbjerg

Klubben serverer noget dejligt mad og drikke.
Husk en pakke til pakkespillet á 30 kr.

Tilmelding senest 19. november 2014 til Servicehjørnet
- gerne pr. mail esbjerg@foa.dk eller tlf. 46 97 10 44.
Husk at oplyse CPR og tlf. nr. ved tilmeldingen.

Seniorklub
FOA Vejen

Mandag den 1. december 2014 
kl. 12.00 

Fuglesangallé 10, Vejen Hallen.

Julefrokost – samme recept som tidligere. 
God stemning, mad, musik, spil, gaver og julehygge. 
Pris kr. 150,- 
Tilmelding senest den 25. november 2014.

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 den 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 4. december 2014

Skads Forsamlingshus 
Julefrokost kl. 12.00 
Kom til julehygge og god mad. 
Den første genstand er gratis. 
Pris kr. 200,-
Tilmelding senest den 19. november 2014 til 
Lis Dastrup tlf. 40 43 40 95.

Torsdag den 8. januar 2015 
kl. 14-16

Om store og små forandringer 
v./ Jørgen Dieckmann
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 
fl ittige 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 ifl g. vedtægterne. 
Tilmelding senest mandag den 27. januar 2015 til 
Lis Dastrup tlf. 40 43 40 95. 

General-
forsamling 
Torsdag den 19. februar 2015 
kl. 18-22 
hos FOA, Frodesgade 125A, Esbjerg

Dagsorden ifølge lovene.

Generalforsamlingen starter kl. 18 og afsluttes med 
spisning.

Tilmelding senest 12. februar 2015 til Servicehjørnet
- gerne pr. mail esbjerg@foa.dk eller tlf. 46 97 10 44.
Husk at oplyse CPR og tlf. nr. ved tilmeldingen.
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Klubberne ønsker alle medlemmer 
en glædelig jul og et godt nytår.

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 
psykiatriklubbenesbjerg@hotmail.dk eller 
mobil 52 76 72 28 

General-
forsamling
Torsdag den 5. februar 2015 kl. 17
på restaurant Parken, Søvej 9, 
Esbjerg

Klubben indkalder til ordinær generalforsamling i 
henhold til klubbens love.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlin-
gen skal være klubben i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingen.

Efter generalforsamling vil der være spisning på 
restaurant Parken. 

Tilmelding til ssafaggruppeklub@gmail.com 
senest 27. januar 2015. 
Husk at oplyse navn og fødselsdato ved tilmelding.

Klubber
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General-
forsamling
Tirsdag 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 
tlf. 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.

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 fl ot gave til 
lodtrækning blandt medlemmerne.

Tilmelding senest 18. november på mail til 
ssafaggruppeklub@gmail.com 
(husk navn og fødselsdag).
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Dato og tidsplan for 
FOA bilen

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

Vejen 9.30 – 10.00 Lindecentret Lindeparken 26, Bække

11. december 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

11. december 2014 13.45 – 14.15 Plejehjemmet Lundtoft Magnolievej 28, Brørup

Rødding 9.30 – 10.15 Enghaven Rødding Engvej 3, Rødding

8. januar 2015 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

8. januar 2015 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

22. januar 2015 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

22. januar 2015 13.20 – 13.45 Områdecenteret Åhaven Åhaven 1, Ribe

13.50 – 14.15 Sundhedscentret Ribe Tangevej 6, Ribe

Vejen 9.30 – 10.00 Lindecentret Lindeparken 26, Bække

5. februar 2015 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

5. februar 2015 13.45 – 14.15 Plejehjemmet Lundtoft Magnolievej 28, Brørup

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 afl ysninger. 
Afl ysninger vil kunne ses som opslag på ældrecentrene og FOAs hjemmeside
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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

Medvirken til pleje af borgere med KOL
Periode: 19.01.-23.01. 2015

Generel hygiejne i socialt og pædagogisk ar-
bejde
Periode: 21.01.-22.01. 2015

Tidlig opsporing af sygdomstegn
Periode: 02.02.-06.02. 2015

Praktikvejleder for vejledere af SSA-elever
Periode: 02.03.-10.03. + 07.04.-09.04. 2015

Neurorehabilitering af senhjerneskadede
Periode: 03.03.-05.03. 2015

Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren  
ved demens
Periode: 09.03.-13.03. 2015

Almen fødevarehygiejne - obligatorisk  
certifikat
Periode: 09.03.-11.03. 2015

Tværsektorielt arbejde med rehabilitering
Periode:       10.03.-13.03. 2015

Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien
Periode:      23.03.-27.03. + 20.04.-24.04. 2015

Klinisk observation, refleksion og handling
Periode:       05.05.-04.06. 2015 

Praktikvejleder for vejledere af SSH-elever
Periode:      18.05.-22.05. + 08.06.-12.06. 2015

Borgernær forløbskoordination 
Periode:        26.05.-29.05. 2015

Voldsforebyggelse, konfliktløsning og  
udvikling
Periode:        08.06.-12.06. 2015

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 nisser er der gemt i bladet?

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:
Margit Øhlenschlæger, Skads Byvej 35.
Torben Olsen, Jyllandsgade 19.
(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

Psykiatriklubben 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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Bestyrelsen i FOA Esbjerg

Afdelingsformand og
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 profi l 
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 profi l” 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 fl asker FOA vin.

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

HUSKHUSKHUSK
JulehyggeJulehyggeJulehygge

For elever på pædagogisk assistent For elever på pædagogisk assistent For elever på pædagogisk assistent 
uddannelsen og pædagogiske assistenteruddannelsen og pædagogiske assistenteruddannelsen og pædagogiske assistenter

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

hos FOA, Frodesgade 125A, 6700 Esbjerg
hos FOA, Frodesgade 125A, 6700 Esbjerg
hos FOA, Frodesgade 125A, 6700 Esbjerg

HUSKHUSKHUSK
JuletræsfestJuletræsfestJuletræsfest

Søndag den 30. november 2014 Søndag den 30. november 2014 Søndag den 30. november 2014 

kl. 14.00 – 16.30kl. 14.00 – 16.30kl. 14.00 – 16.30

i Kvaglundhallen, Askekrattet 4, Esbjerg
i Kvaglundhallen, Askekrattet 4, Esbjerg
i Kvaglundhallen, Askekrattet 4, Esbjerg



Farvel til bladet
Det er sidste gang, du sidder med bladet i hånden 
– nu lægges bladet på nettet

FOA Esbjerg har besluttet, at Afdelings-
nyt fra årsskiftet bliver lagt på nettet og 
ikke længere automatisk bliver sendt til 
medlemmerne med posten. 
Der er fl ere grunde til, at omlægningen 
sker nu.
FOA Esbjerg er en moderne fagforening, 
som vil tilbyde medlemmerne det bedst 
mulige blad. Ved at lægge Afdelingsnyt 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 fi re 
gange, hvilket også betyder, at vi kan få me-
get mere nyt stof med i forhold til tidligere.
Afdelingsnyt bliver altså et mere aktuelt blad, 
og det kommer to gange mere end nu samti-
dig 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 fl ere fortsat kan bruge bladet til annon-
cering 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 med link til bladet.
Alle medlemmer som vi har mobil nr. registreret på, vil modtage denne sms.
Det vil fortsat være muligt at modtage Afdelingsnyt pr. post. 
Ønsker du at modtage Afdelingsnyt i postkassen, skal du 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.

Bliv ven med FOA Esbjerg på Facebook

Her kan du se, hvad der sker i FOA
www.facebook.com/foaesbjerg

dig med, at det bliver billigere at udgive, da der ikke længere er udgifter til porto. 
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www.foa.dk/esbjerg

oktober 2014

Afdelingsnyt
Esbjerg
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Seniorjobber gør en forskel

Laila fi k job gennem FOA

Afdelingsnyt

Seniorjobber gør en forskel
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www.foa.dk/esbjergmarts 2014
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350 mødte
Lars Christiansen

En anderledes
arbejdsplads

gange, hvilket også betyder, at vi kan få me-
get mere nyt stof med i forhold til tidligere.
Afdelingsnyt bliver altså et mere aktuelt blad, 
og det kommer to gange mere end nu samti-
dig med, at det bliver billigere at udgive, da der ikke længere er udgifter til porto. dig med, at det bliver billigere at udgive, da der ikke længere er udgifter til porto. 

marts 2014

Afdelingsnyt

Lars Christiansen

En anderledes
arbejdsplads
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Mød håndboldspilleren

Lars Christiansen

Den skriftlige beretning

til generalforsamlingen


