
Faggruppelandsmøde 

Onsdag 26.4.2017 kl 7.39 tog fire frisk faggrupper afsted med tog til Nyborg 

Dagen før havde vi fået meddelelse om, at vores distriktschef har valgt at gå på Seniorliv med dags varsel 

Dette gav en del snak i toget, og der var da også lige nogle der havde travlt med at tjekke deres Ipad og 

Iphone  

Pludseligt hørte vi i højtaleren ”Der bliver et kort ophold i Nyborg, inden vi køre videre.” Det kan godt være, 

vi fik travlt med at komme ud af toget – Ja, sådan kan det gå, når vi er nogle travle TR. 

Nå, men vel ankommet til Faggruppelandsmødet og et glædelig gensyn med syv repræsentanter for de 

1615 Hjemmehjælpere, der er tilbage i Danmark. I Esbjerg er vi 55, så vi er ikke en helt lukket gruppe endnu 

- Stærkt gået kære kollegaer. 

Vi begynder altid med at høre hinanden, hvordan det går i de forskellige afdelinger. Og ja, det er ikke kun 

Esbjerg der er i ”forandring” 

Andre steder skal de blandt andet til at køre ud hjemmefra, andre har delt kommunen op i 2 områder 1 

leder for alle inde afdelinger og 1 for alle udegrupper. 

Nogle stedet kører de med 35-45 i et team, nogle har morgenmøder helt op til ½ time daglig. Så ja, der sker 

meget rundt omkring. 

Vi snakkede om, at der efterhånden bliver taget flere og flere kompetencer fra os. Vi forstår ikke, hvorfor 

man ikke bruger den store viden, der er blandt alle de dygtige hjemmehjælpere.  

Som dagvagt har du FÅ kompetencer, som aftenvagt Nogle flere kompetencer, og som nattevagt har du 

Alle kompetencer, men du er da den samme medarbejder med de samme kompetencer, uanset hvilken 

vagttype, du kører 

Jeg deltog også i Arbejdsfælleskaber om” Det nære sundhedsvæsen, herunder ældreplejen. hvor Frederikke 

fra KL kom med et godt indlæg. 

Dennis Kristensen var der at fortælle om OK 18, som vi jo snart begynder at forhandle. Så har du nogle 

forslag, så er du velkommen til at skrive til mig – leh@esbjergkommune.dk  

Nogle gode faglige dage. 

Med venlig hilsen HJ og TR Lena Hedegaard 

 

 

mailto:leh@esbjergkommune.dk

