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Er der store økonomiske gevinster 
at høste ved at gøre den offentlige 
sektor mere effektiv?
Det mener Produktivitets-kommis-
sionen, der netop (september) har 
barslet med en stor og omfattende 
rapport, der sætter fokus på den of-
fentlige sektor.
En offentlig sektor mange mener, er 
for stor, - også Produktivitets-kommis-
sionen.
Jeg er meget bekymret for, hvordan 
politikerne vil bruge rapporten. Der 
har indtil nu været meget stille, men 
jeg tror, politikerne efter kommu-
nal- og regionsvalget vil tage fat på 
debatten.
Spørgsmålet er så, hvad det vil 
komme til at betyde for vore med-
lemmer. Det er vores store udfordring.
Det er hele spørgsmålet om vores vel-
færd. Selvom vi ikke alle er afhængige 
af den, så får de fleste brug for den: 
pasning af børn og ældre, sygehus etc.
Næsten en tredjedel er beskæftiget i 
den offentlige sektor. Men vi kan ikke 
måle, om det er for få eller for mange.
I den private sektor er der konkur-
rence firmaer imellem, og hvis man 
er ineffektiv og ikke har succes på 
bundlinjen, så må firmaet lukke.
Der er sjældent ”kunder ved kas-
sen” i den offentlige sektor. Her kan 

borgerne ikke vælge mellem flere 
forskellige firmaer, og det betyder, der 
ikke kan måles, hvem der er ineffektive 
– og hvem er effektive. 
Når der - indtil nu – er blevet skåret i 
den offentlige sektor, så har det oftest 
været FOAs medlemmer, der har 
stået for tur. Politikerne fravælger ”de 
varme hænder” frem for det admini-
strative personale.
Men der er brug for FOAs medlem-
mer, og de gør et godt og vigtigt 
stykke arbejde inden for børnepas-
ning, pleje af ældre og på sygehusene 
– og for øvrigt inden for alle velfærds-
områder.   
Derfor er det også vigtigt, vi alle delta-
ger i den debat, som nu kommer. Det 
gælder også FOA medlemmerne. 
Det er jer, der kender jeres arbejds-
område, og vi har alle et ansvar for at 
deltage i debatten, så der ikke bliver 
skåret i fremtidens velfærd.
Vi skal værne om vores velfærd, - og 
det gør vi kun ved at kæmpe, for 
ellers er jeg bange for, at politikerne 
vælger en løsning, der hedder bruger-
betaling inden for flere velfærdsom-
råder, og det alene for at gøre den 
offentlige sektor mindre. 
Og borgerne kommer til at betale to 
gange, først over skatten, og efterføl-
gende med brugerbetaling. 
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FOA Esbjerg har vundet en sag i landsretten. Vores medlem får kr. 1,4 millioner for tab af erhvervsevne.

Det betyder et 
FOA-medlemskab!

Helle er ansat på en spe-

ciel institution, hvor hun 

arbejder med børn som har 

specielle behov – hun fi k 

”kun” løn som pædagogmed-

hjælper, men skal have ca. 

16.000 kr. årligt i støttetil-

læg - det får hun nu, efter 

FOA opdagede fejlen ved et 

løntjek.

Et medlem fi k afslag på sygedagpenge, 

fordi hun havde afbrudt et revaliderings-

forløb.

Hun var udsat for en ny arbejdsskade un-

der forløbet, og havde fået det dårligere.

Kommunen mente ikke, hun opfyldte 

kravene til sygedagpenge, da sygedag-

pengeretten var opbrugt før overgangen 

til revalideringen.

FOA klagede til beskæftigelsesanke-

nævnet og fi k medhold. Hun skulle ikke 

opfylde beskæftigelseskravet, da hun nu 

var blevet sygemeldt på grund af en ny 

arbejdsskade. En specialbestemmelse 

i sygedagpengeloven gav hende ret til 

sygedagpenge.

Sasja, der er an-
sat på en skole i 
SFO´en, fi k løn som 
pædagog medhjælper, 
selv om hun er pæ-
dagogisk assistent.
Hun troede, at løn-
nen var, som den 
skulle være, men ef-
ter FOA kontaktede 
kommunen, fi k hun 
en efter regulering 
på 17.500 kr.

Et medlem – netop overfl yt-
tet fra en anden fagforening 
– havde ikke været obs. på at 
få genoptaget sin arbejdsska-
de. Det havde hendes tidlige-
re fagforening heller ikke.

Hun henvendte sig på FOA 
med en række spørgsmål - 
ikke angående arbejdsskaden 
– men FOA blev obs. på ar-
bejdsskaden og fi k den gen-
optaget, selvom 5 års fristen 
var overskredet.

FOAs opmærksomhed på 
hendes situation betød, at 
hun nu har fået godt 1 mil-
lion kr. i erstatning for tab af 
erhvervsevne.

FOA Esbjerg har vundet 

Maria, som var ansat med løntilskud blev sendt hjem, 
men ved FOAs hjælp fi k hun sin løn.
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Forbundsformand Dennis Kristensen  
om virksomheden Kære Plejes forslag  
om lønnedgang:

I TV2 Syd kunne man onsdag den 9. oktober se et indslag, 
ifølge hvilket medarbejderne i firmaet Kære Pleje angiveligt 
har indgået en aftale med deres arbejdsgiver om at gå ned 
i løn, hvilket skal have reddet firmaet.
Hverken FOA forbund eller FOA Kolding har indgået 
nogen aftale med virksomheden herom, og vi kender ikke 
ordlyden af en evt. aftale.
Med Kære Pleje indgik FOA med virkning fra 1. januar 
2012 tiltrædelsesoverenskomst til DI-fritvalg.

Allerede i maj samme år, forsøgte virksomheden at frigøre 
sig fra overenskomsten, - ved simpel opsigelse. 
Dette kan som bekendt ikke lade sig gøre, jf. Hovedaftalen. 
Vi har prøvet at foranstalte en genforhandling, men det 
er ikke lykkedes. Så virksomheden er fortsat omfattet af 
overenskomsten. Der er flere sager på vej gennem syste-
met om manglende overholdelse af overenskomsten.
Historien i Kolding er, at Kommunen er gået fra godken-
delsesmodellen til udbudsmodellen, og Attendo A/S har 
vundet udbuddet. Angiveligt med en pris der skulle være 
100 kr. mindre end den sats, der tidligere var fastsat af 
kommunen. 
Attendo er medlem af DI, og omfattet af overenskomsten 
(Attendo har også vundet licitationen om at bygge et nyt 
plejecenter i Kolding).

Alvorlig situation
i Kolding Kommune 

FOA Esbjerg tager voldsom afstand og advarer

Dennis Kristensen
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Afdelingsformand Alis Boesen:
- om afl edte konsekvenser af, at medar-
bejdere selv bryder med overenskomsten
 - at tendenser smitter, og andre medar-
bejdere også frivilligt indgår aftale om 
lønnedgang (måske er de medarbejdere 
ikke selv medlem af FOA) - og dermed 
ødelægges overenskomsten, og et reelt 
løngrundlag udhules. 

- Overenskomsten sikrer den rigtige løn og den tryghed 
du har i ansættelsen - så du ved hvad lønnen er.
- Danske lønninger passer til danske forhold.
- at udhule lønnen medfører løndumping inden for det 
offentlige område, som vi også kan opleve inden for det 
private område.
- FOA Esbjerg opfordrer til, at det faglige fællesskab for 
arbejdspladserne bliver stærkere.
- at alle bliver medlem af FOA, og sikrer overenskomsten, 
som skal sikre medlemmerne den rigtige løn.

Løngrundlag udhules

Alis Boesen

Derefter meddelte de tidligere private aktører i Kolding, at 
de ikke ville være med på den nye pris. 
Siden har Caregruppen (ingen overenskomst), Kære Pleje 
og Trekantens rengøring (RSBA-overenskomst med 3F) 
dog ombestemt sig: Kære Pleje med den aktuelle pressehi-
storie til følge.

FOA har, centralt og lokalt tilkendegivet:
• At lønnen ikke kan nedsættes til under overenskom-

stens niveau
• At dette i givet fald vil være overenskomstbrud, som 

FOA vil forfølge

• At vi er modstandere af lønnedgang, der er INGEN 
eksempler på at det har reddet en virksomhed

• At Attendo – som står bag det billigere bud – er over-
enskomstdækket, og derfor også skal overholde over-
enskomsten

• At lønnedgang i virksomhederne – eller benyttelse af 
virksomheder uden overenskomst – vil betyde, at det er 
medarbejderne der betaler kommunens besparelse ved 
udbud; og

• At dét ikke kan være meningen med kommunale udbud

Måske du allerede har tilmeldt dig FOAs nyhedsbreve, Måske du allerede har tilmeldt dig FOAs nyhedsbreve, Måske du allerede har tilmeldt dig FOAs nyhedsbreve, 
så du får nyheder direkte i din indbakke.så du får nyheder direkte i din indbakke.så du får nyheder direkte i din indbakke.

Hvis ikke så klik ind på nedenstående link: skriv navn og mail-adresse,  
Hvis ikke så klik ind på nedenstående link: skriv navn og mail-adresse,  
Hvis ikke så klik ind på nedenstående link: skriv navn og mail-adresse,  

så er du altid opdateret.så er du altid opdateret.så er du altid opdateret.
 http://www.foa.dk/Forbund/Nyheder/Nyhedsbreve-fra-foa http://www.foa.dk/Forbund/Nyheder/Nyhedsbreve-fra-foa http://www.foa.dk/Forbund/Nyheder/Nyhedsbreve-fra-foa
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FOA skal være 
med til at påvirke 
velfærden i Dan-
mark. 
Vi skal have en 
velfungerende of-
fentlig sektor. Det 
er en forudsæt-
ning for et stærkt 
moderne samfund.
Råstof er uddan-
net arbejdskraft, 
adgang til gratis 
sundhed, infra-

struktur, pasning af børn og pleje af ældre. 
Velfærd er et fælles ansvar og ikke en individuel 
afgørelse, hvor det kun handler om en selv.
Til et godt velfærdssamfund hører også ”det 
nære sundhedsvæsen”, som har hele paletten af 
opgaver: ældre, kronikere, forebyggelse, genop-
træning og være i stand til at skabe relationer til 
borgerne. 
Der skal koordineres opgaver mellem borger fra 
eget hjem til sygehus og retur samt opfølgning. 
Der skal være sammenhæng og perspektiv i 
hvem, hvordan, og hvor opgaverne løses.
Det fagprofessionelle personale skal være med til 
at skabe sammenhæng, så bl.a.  informationer ikke 
går tabt.
På landsplan var der på sygehusene 45.000 sen-
gepladser, som nu er reduceret til 16.000, og der 
forventes stadig færre.
Derfor bliver der fl ere opgaver også uden for 
sygehusene. 
1 million danskere har en kronisk sygdom, her i 
er også de psykiske sygdomme.
Behandlingsregime er ændret til korte indlæggel-
ser og større afstand til supersygehuse. 
Midt i alt dette er social- og sundhedsgrupperne 
en del af både sygehus, psykiatri og ældreområ-
det. 
I skal være med til at opdage så genindlæggelser 
kan undgås i størst muligt omfang.

Vi skal være med til at bemande sub akutte stuer 
med faglighed, så det tjener borgerne bedst. 
Vi skal være aktive i at bemande akutte teams, 
der kan rykke ud fra sygehus til borgers hjem el-
ler ældrecenter. Der vil blive ”udelagte” patienter.
Telemedicin er kommet og det giver borgerne 
mulighed for, at fortsætte det daglige liv og vil 
derfor være attraktivt til at understøtte, fore-
bygge og sundhedsfremme. 
Praktisk teknologi vil være en efterspurgt kom-
petence, og FOA skal samarbejde med Social- og 
Sundhedsskolen om kurser, så I bliver rustet til 
opgaver, som f.eks. superbruger til teknologi. Der 
kan være jobfunktioner som koordinerer tekni-
ske-, pædagogiske- samt social- og sundhedsfag-
lige kompetencer. 
Hvis jeg var social- og sundhedspersonale– hvad 
ville jeg så ha` øje på nu?

Jeg ville
• have fokus på både sundheds- og sygeplejefag-

lige kompetencer 
• søge kurser/viden der er målrettet nye opga-

ver
• have fokus på at koordinere og samarbejde 

med fl ere fagpersoner 
• søge læring i den praksisnære læring 
• være opmærksom på nye muligheder mellem 

borgers indlæggelse og udskrivelse
• være bevidst om at ”brande” social- og sund-

hedsgrupperne, så ingen er i tvivl om, hvad og 
af hvem borgerne får hjælp 

Vi ser nu de frivillige banke på døren og stille sig 
til rådighed. Her må vi fastholde, at de kan være 
med til at forlænge virkningen af jeres indsats – 
men de kan ikke tage hverken de sundheds- eller 
sygeplejefaglige opgaver. 
Der er udfordringer som peger mod kampen 
om faget og stærkere faglighed.

Derfor er branding af social- og sund-
hedsgrupperne nødvendigt!
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Social- og sundhedssektoren

Råd til velfærd
Det var titlen på FOAs Kongres
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Skizofreni
Vil du være klogere på, hvad Skizofreni er?

Sygeplejerske Pia Bjerre og  Lisbeth Klastrup fra 
Psykiatrisk afdeling, Klinik for Skizofreni, kommer 

med et oplæg omkring skizofreni.

Symptomprofi l i forhold til skizofreni, behandling og prognose.

Arbejder du på Ældrecentre, Sygehus, Behandlings Psykiatrien, 
Social Psykiatrien eller lignende arbejdspladser er du velkommen!!

Torsdag den 10. april 2014 kl. 16.30 - 19.00  
FOA Esbjerg, Frodesgade 125 a

Der bliver rift om de 50 pladser, så tilmeld dig allerede nu

Kom og vær med i fagligt fællesskab og bliv endnu bedre

 til at takle opgaverne!

Tilmelding til esbjerg@foa.dk eller til Servicehjørnet 46 97 10 44 senest den 2. april 2014.

Faglig Fora

Store praktikdag
- og kåring af 

årets praktikplads
Social- og sundhedshjælperelever samt social- og 
sundhedsassistentelever kårer årets praktikplads

Onsdag den 5. marts 2014 kl. 12.00-15.00
- husk at indstille din praktikplads

Elevforeningen
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Margit Jepsen arbejder på Vit-
tenbergskolen i Ribe. 
Hun er støtte i en specialklasse 
med 6 elever, hvor hun arbejder 
en del med inklusion.
Hun arbejder også i undervis-
ningscenteret for psykisk -fysisk 
handicappede samt center SFO, 
som også er en del af skolen. 

Dette skoleår er det første, hvor Margit Jepsen arbejder i 
hovedskolen, og det er hun rigtig glad for.
Her har hun været de seneste 8 år, - først som vikar men 
for 5 år siden som fastansat. Før den tid arbejdede hun 7 
år på Højmarksskolen i Holsted: 5 år i SFO’en og to år i 
specialklasserne.
- Vi har syv fastansatte pædagogmedhjælpere, og de er alle 
medlem af FOA, fortæller Margit Jepsen.
- Jeg bliver ved, indtil de melder sig ind, også selvom det 

godt kan tage lidt tid. Det ved alle her på stedet. Men sam-
tidig kan de også godt se fordelene ved et medlemskab af 
FOA, når de får det forklaret.
- Derimod kniber det med at få de mere løst ansatte med 
ind i FOA.
- Men det er vigtigt, vi som pædagogmedhjælpere også 
sammen kæmper for, at der er job til os i fremtiden
- Jeg synes også, jeg er godt klædt på til jobbet, siger Margit 
Jepsen, der synes det er spændende at være tillidsrepræ-
sentant.
På grund af at det er en stor skole med fl ere afdelinger: 
hovedskolen, specialklasserne, undervisningscenteret, center 
SFO samt almindelig SFO, kan det være svært at samle PMF- 
gruppen på grund af skiftende arbejdstider, men så bru-
ger Margit Jepsen sine pauser til de samtaler, der skal være.
- Til gengæld er vi begyndt at holde fællesmøder med 
pædagogerne (BUPL), og det var været meget givende, 
siger Margit Jepsen.

Pædagogisk sektor

Jeg gi’r mig ikke
før de er medlem

Margit Jepsen tillidsrepræsentant på Vittenbergskolen

Margit Jepsen

Kirsten Nielsen arbejder på Ring-
gården – en daginstitution på 
Stengårdsvej for børn i alderen 
0-6 år.
Her har hun været siden 1994, 
først som tilkaldevagt og siden 
1999 fastansat. I 1997 tog hun 
PGU-uddannelsen.
Det er knap 20 år på Ringgården, 
og i de år er der sket en markant 
ændring, så der nu er en stor 

overvægt af nydanskere. Det betyder nye udfordringer.
- Men det er rigtig spændende med den gruppering. Vi har 
rigtig mange søde forældre, som bakker op om institu-
tionen. Jeg er nu i den situation, at der kommer forældre, 
som jeg har haft i institutionen, med deres børn. Det er 
sjovt.
- Men vi mærker i høj grad, at børnetallet falder meget, 
og det betyder fyringer også i vores institution. Det er en 
svær situation. Men vi har en god leder, der også bakker 
op om vores faggrupper, siger Kirsten Nielsen.
Hun har været tillidsrepræsentant siden 2005, - og kan slå 
fast, at organisationsprocenten er 100. – Alle er medlem 
af FOA.

- Det er spændende at være tillidsrepræsentant, og det har 
givet en stor personlig udvikling, ja kompetencer som er 
rigtig vigtige. I starten brugte jeg Jytte og Susan hos FOA 
rigtig meget, og der var altid opbakning.
- Men der er også stor opbakning fra min leder. Der er 
ingen problemer med at få fri til TR-kurser. Og vi er jo ikke 
fl ere, end at vi kan snakke sammen i pauserne, så der er 
ikke behov for de mange møder, og min synlighed er stor.
- Men jeg kan godt se, vi har et problem, når vi ikke har en 
fællestillidsrepræsentant, så det bør vi nok gøre noget for, 
siger Kirsten Nielsen.

100 procent opbakning
Kirsten Nielsen tillidsrepræsentant på Ringgården

Kirsten Nielsen

I FOA Esbjerg er der 475 medlemmer, der er pæda-
gogmedhjælpere.
De er fordelt på mange arbejdspladser. 
Ofte med så få pædagogmedhjælpere, at der ikke er 
valgt en tillidsrepræsentant.
I Vejen Kommune er der 3 tillidsrepræsentanter, og 
samtidig er der valgt en fællestillidsrepræsentant.
I Esbjerg Kommune er der 12 tillidsrepræsentanter, 
men desværre ingen fællestillidsrepræsentant.
Afdelingsnyt har sat fokus på to af de valgte tillidsre-
præsentanter.
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Af Lydia Lund Rasmussen

Hun laver alt det forefaldende arbejde, så pædagogerne 
kan koncentrere sig om børnene.
Lotte Nielsen (48) er ansat som husassistent i et fl eksjob 
på Børnegården i Gredstedbro.
- Selvom det ikke er det mest udfordrende arbejde, så er 
jeg rigtig glad for jobbet, ikke mindst fordi jeg har så gode 
kolleger. Jeg føler, mit arbejde er værdsat og jeg har fået 
det fysisk meget bedre.
Lotte Nielsen er uddannet social- og sundhedshjælper, og 
har i omkring 18 år arbejdet i Gjesing midtby som udekø-
rende social og sundhedshjælper.
Det måtte hun opgive på grund af en diskusprolaps i nak-
ken, og også hendes skuldre er mærket af jobbet.
- Men jeg fi k det aldrig anerkendt som en arbejdsskade, 
og derfor ingen erstatning. Jeg kan ikke lige sætte fi ngeren 
nøjagtig på, hvornår det skete. Det er resultatet af mange 
episoder. Man tænker, det er nok ikke så slemt, men til 
sidst udløser det en skade. Det er derfor vigtigt, man skri-
ver alting ned og får det anmeldt, siger Lotte Nielsen, der 
har fået lægernes ord for, at det ikke er muligt at opererer.
- Jeg var heldig at få jobbet her, hvor jeg har 4 arbejdstimer 
hver dag.
- Hvad består dit arbejde i?
- Jeg møder halv 10, hvor jeg starter med at rydde op i 
køkkenet efter formiddagsfrugt og morgenmad. Vognene 
gøres klar igen, og der dækkes op til næste dags frugt. Det 
er vigtigt køkkenet fungerer, og at der er ryddet op.
- Det er simpelthen alt forefalden arbejde, så pædago-
gerne har ro til at koncentrere sig om børnene.
- Jeg sørger for, der bliver vasket klude, viskestykker etc.. I 
middagspausen, mens børnene spiser, tørrer jeg håndvask 
og toilettet af for at sikre en høj hygiejne og undgå bakte-
rier, så vi ikke smitter hinanden. Der skal fyldes sæbe på og 
affaldsspande skal tømmes. Børnene sover middagssøvn i 
det rytmiske værksted, og jeg sætter sengene op, så de er 
klar til børnenes middagslur.

- Jeg giver en hånd med, hvor der er brug for det.
- Jeg har også fået opgaven som indkøber i første omgang 
i et parløb sammen med lederen. Men det er meningen, 
jeg selv skal overtage opgaven.
- Det er en stor og spændende udfordring, og en ny 
verden at skulle købe legetøj i de mængder, siger Lotte 
Nielsen, der er glad for at have fået denne udfordring med.
Indkøbene kan hun lægge i de naturlige pauser, der er i 
hendes arbejdsdag.
- Jeg har aldrig oplevet at arbejde et sted, hvor vi har det 
så godt med hinanden. Jeg føler virkelig, alle hjælper hinan-
den og er der for hinanden. Har jeg en dårlig dag fysisk, så 
gør jeg kun det mest nødvendige, og det er helt i orden, 
siger Lotte Nielsen.
Hun mener, det er for dårligt, at det kommunale social- og 
sundhedsområde, der producerer så mange fl eksjobbere, 
ikke er bedre til at levere fl eksjob-stillinger.
Foruden en fl eksjobber har Børnegården også ansat 
Susanne. Hun er ansat under særlige vilkår, - et levn fra 
dengang det var Ribe Kommune. Susanne kommer tre 
gange om ugen og bager bl.a. boller.

Husassistent giver
ro til børnene

På Børnegården er Lotte Nielsen husassistent i et fl eksjob 

På Børnegården er man glad for ordningen, hvor Lotte Niel-
sen er ansat som husassistent i et fl eksjob.
Andre daginstitutioner har også valgt denne løsning med de 
opgaver, som Lotte Nielsen har. Men det er ikke så alminde-
ligt, at fl eksjobberen også varetage funktionen som indkøber.
- Jeg har valgt at ansætte en husassistent, fordi jeg mener, 
vi på denne måde får mest for pengene. De opgaver, som 
Lotte Nielsen har, giver pædagogerne ro til at tage sig af 

deres vigtigste opgave, nemlig børnene.
- Det er opgaver, som pædagogerne ellers skulle have taget 
sig af, siger Børnegårdens leder Jette Dall.
- Det er et spørgsmål om bedst mulig udnyttelse af de øko-
nomiske ressourcer, - et valg mellem en pædagogisk med-
hjælper og en husassistent. Jeg føler, vi på denne måde får en 
større gevinst, også i form af en bedre hygiejne og dermed 
mindre sygdom både hos børn og voksne, siger Jette Dall.

En bedre udnyttelse af ressourcerne

Lotte Nielsen i køkkenet hvor frugtbordene gøres klar.

Husassistent giver

Kost- og servicesektoren
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Af Lydia Lund Rasmussen

- Det var bare så fedt!
- Jeg har en følelse af, at jeg kan lidt af hvert, og jeg har 
fået bearbejdet den gamle ”øv-oplevelse”.
Line Victoria Overgaard har i foråret været i praktik i 4 
måneder på AMM (akut medicinsk modtagelse), og det var 
en fed oplevelse takket være vejleder Bastian Pedersen.

- Det var et spændende samarbejde, hvor jeg ikke blot 
lærte meget fagligt, men også meget om mine egen følel-
ser. Ja, jeg lærte så meget, siger Line Victoria Overgaard.
Line Victoria Overgaard har en dårlig oplevelse med i 
bagagen.
Hun var meget ung, da hun startede på Social- og Sund-
hedsskolen, og hun gik direkte videre efter hjælperuddan-
nelsen til assistentuddannelsen.
Det betød, at hun i 2010 - 19 år gammel - var i praktik på 
neurologisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus, og her blev 
hun ”fyret”.
- Jeg fik at vide, at jeg var for ung, og at jeg skulle have et 
par år ”ud i marken” for at samle erfaring. Det var en rigtig 
øv-oplevelse, fortæller Line Victoria Overgaard, som stadig 
psykisk er mærket af oplevelsen, og derfor var meget 
spændt på den nye praktikperiode på sygehuset.
- Men jeg blev positivt overrasket. Det var så fedt. Vejle-
derens motto var, at jeg var der for at lære, og det gjorde 
han alt for, at jeg gjorde. Jeg var således bl.a. med til tre 
operationer, i røntgen og et par dage på Hospice. Han 
åbnede døre for mig.
- Han var ligeglad med i hvilken form, jeg afleverede de 
skriftlige opgaverne.: om det var beskrivelse eller stikord/
mindmap. Det var ikke af betydning. Jeg skulle bare kunne 
redegøre for tanker og overvejelser. 
- Han var god til at give anerkendelse og lære fra sig. Han 
var også god til at give udfordringer.
- Han tog hånd om min tidligere oplevelse på sygehuset. 
Vi fik det drøftet godt igennem, og jeg fik redskaber til at 
håndtere denne øv-følelse. Men samtidig har jeg lært at 
accepterer disse følelser, og at det ikke gør noget, jeg er 
ked af det.
- Han var også den, der fik mig til, inden jeg startede i min 
næste praktik, at fortælle min nye vejleder om denne ople-
velse, som har påvirket mig så meget.  Det betyder, at det 
var langt nemmere at starte på næste praktiksted. Nu ved 
de, hvorfor jeg reagerer, som jeg gør, når der skal evalueres.
- Jeg ville ønske, der var langt flere af hans slags, ildsjæle 
der brænder for vejlederhvervet, og som er god til at 
videregive egne erfaringer. Det smitter af på både elever 
og patienter, siger Line Victoria Overgaard.

En fed oplevelse
at være i praktik

Line Victoria Overgaard mødte vejleder Bastian Pedersen  
der gjorde en forskel

Line Victoria Overgaard ville ønske der var flere vejledere som 
Bastian Pedersen, som har haft stor betydning for hendes fremtid i 
faget.
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Af Lydia Lund Rasmussen

Rådighedsvagt, tilkaldevagt, snevagt……
Det føj gennem luften med svære ord fra overenskomsten, 
da Teknik- og servicesektoren havde indbudt til fyraftens-
møde torsdag den 19. september 2013 hos FOA.
Sektorformand Reiner Burgwald havde taget turen fra Kø-
benhavn for at hjælpe medlemmerne i FOA Esbjerg med 
at få klarhed over de mange spørgsmål.
Det var medlemmer fra vidt forskellige områder: sko-
ler, plejecentre, rådhuset, biblioteket og svømmehal. De 
repræsenterede vældig godt det bredt favnende område, 
som sektoren dækker.
Forvirringen var stor, for hvornår er det den ene vagt eller 
den anden, hvor meget skal der i lønningsposen, når man 
har de enkelte vagter, og ikke mindst skal man ”sidder ved 
telefonen” hele tiden, eller kan man 
tage på familiebesøg en weekend i 
den anden ende af landet!
Men det viste også, at der var nok at 
tage fat på, og det blev en lang aften, 
inden mødet sluttede. Alle havde nok 
et eller andet, de skulle hjem og have 
tjekket op på, eller måske senere ind 
i faglig afdeling i FOA for at få hjælp 
til at skitsere arbejdstider eller mere i 
lønningsposen.

Teknik- og servicesektoren

Fyraftensmøde med
sektorformanden

Der var mange overenskomstmæssige spørgsmål der blev vendt

Sektorformand Reiner Burgwald var på hjemmebane. Han er opvok-
set i Ribe.

Sektorformand Reiner Burgwald førte de fremmødte medlemmer ind i overenskomstens krinkelkroge.

Der var stor spørgelyst blandt 
de fremmødte, og for mange var 
der noget at gå hjem med, som 

lige skal tjekkes hos FOA.
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GENERAL-
FORSAMLING

FOA - Fag og Arbejde Esbjerg indkalder 
til generalforsamling

 
Onsdag den 19. marts 2014 kl. 18.00 

i Multirummet på Social- og Sundhedsskolen,
Gjesinglund Allé, 6715 Esbjerg N

 
Dagsorden i henhold til lovene.

På valg er afdelingsformand Alis Boesen (modtager genvalg)

Forslag til kandidater til posten som afdelingsformand skal 
indsendes skriftlig til formanden senest 

4 uger før generalforsamlingen.

Afdelingsbestyrelsen

Emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen/
sektorgeneralforsamlinger skal indsendes skriftligt 
til formanden/sektorformanden senest 2 uger før 

generalforsamlingernes afholdelse.

Mød op og vær med i debatten Mød op og vær med i debatten Mød op og vær med i debatten 

på generalforsamlingenpå generalforsamlingenpå generalforsamlingen

FOA kalendere 2014
er kommet i afdelingen!

Har du en TR, får du din kalender ved din tillidsrepræsentant.
- hvis ikke så kom ind i afdelingen og hent en kalender
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Teknik- og servicesektoren

Generalforsamling
Onsdag den 19. februar 2014

kl 17.00 – 19.00 

hos FOA Esbjerg, Frodesgade 125A, Esbjerg

Dagsorden i henhold til lovene.

Pædagogisk sektor

Generalforsamling
Tirsdag den 4. marts 2014 kl. 18.00

på UC Syd, Skolebakken 171, Esbjerg

Dagsorden i henhold til lovene.

Der skal vælges ny formand!

Sektorformand Jytte Mose stopper for at på pension

Forslag til kandidater til sektorformandsposten skal indsendes skriftlig til formanden senest 4 uger  
(4. februar 2013) før generalforsamlingen.

Social- og sundhedssektoren

Generalforsamling
Torsdag den 20. februar 2014

kl. 17.00 – 18.30
på Social- og sundhedsskolen

Dagsorden i henhold til lovene.

Kost- og servicesektoren

Generalforsamling
Onsdag den 26. februar 2014 

kl. 17.00 – 19.00

hos FOA Esbjerg, Frodesgade 125A, Esbjerg

Dagsorden i henhold til lovene.
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F OA har en julegave
til alle medlemmer.
Vi går i luften med 
Facebook snart.

Og det er din gave fra 
F OA !
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Nøglering
m/led lys

18,-

Mobiletue
100,-

Lomme-
lygte
50,-

USB
nøgle
59,-

Solbriller
20,-

Dame -
pung

multicolor
185,-

Canvas
shopper
45,-

Rygsæk
131,-

Dame -
pung

170,-

Armbånd
60,-

Ny smart
rygsæk
131,-

FOA produkter
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tjm-forsikring.dk

Scan koden og få et godt tilbud – eller ring 7033 2828
VI GLÆDER OS TIL AT HØRE FRA DIG!

Sammenhold betaler sig

0,- kr. i selvrisiko på flere af vores 
forsikringer

TRYG ID 
- få hjælp hvis 

din identitet 

bliver misbrugt

Dit voksne barn 

kan også blive
 

forsikret h
os os 

når du er kunde

FÅ GODE FORDELE HOS
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Hvad er vurderingen, når en arbejdsskade skal 
anerkendes efter arbejdsskadeloven og eventuelt 
give en erstatning?
Vi har i FOA Esbjerg fået at vide, at Arbejdsskade-
styrelsen kun må tage stilling til de symptomer, der 
umiddelbart opstår i forbindelse med en arbejds-
skade?
Der må der imod ikke tages stilling på baggrund af 
den efterfølgende diagnose, som stilles, når afgørel-
sen træffes.

- I FOA Esbjerg har vi haft en række sager inden 
for det seneste år, hvor Arbejdsskadestyrelsen afslår 
at anerkende et ulykkestilfælde med den begrun-
delse, at de vurderer, at hændelsen ikke er årsag til 
den lidelse/diagnose, der efterfølgende stilles.
- Vi har anket disse sager, og vi har fået medhold 
i de fl este, så skaden nu er anerkendt. Enkelte 
medlemmer har endvidere fået tildelt erstatning, 
fortæller socialrådgiver Charlotte M. Jensen. 

Nyt fra socialrådgiveren

Hvis man efter en arbejdsskade bliver raskmeldt, 
ophører erstatningen så?
- Nej ikke nødvendigvis, fortæller socialrådgiver 
Charlotte M. Jensen.
- Vi har i FOA Esbjerg haft nogle arbejdsskadesager, 
hvor de skadelidte er blevet tildelt erstatning for 
tab af erhvervsevne, selvom de er blevet rask-
meldte til a-kassen.
- Tidligere oplevede vi, at stort set alle fi k afslag 
eller erstatningen ophørte, når de blev raskmeldte, 
og stod til rådighed i 37 timer om ugen.
- Det er lykkedes os i enkelte sager ved en god og 
grundig argumentation, at vort medlem får erstat-
ningen for tab af erhvervsevne eller udbetalingen 
fortsætter efter raskmeldingen.

- Det kan for eksempel være en social- og sund-
hedshjælper, der har fået en ryglidelse, som betyder, 
at hun ikke længere er i stand til at arbejde inden 
for sit fag.
- Hun er derfor henvist til at søge job som ufaglært. 
Mange ufaglærte job, der udbydes, er ofte for 
fysisk belastende, som hun derfor heller ikke kan 
bestride.
- Derfor må det antages, at hun ikke vil være i 
stand til at tage et job på samme lønniveau som 
hidtil. Et eventuelt nyt job vil være nedsat med 15 
procent eller derover, og dermed er hun berettiget 
til erstatning for tab af erhvervsevne, siger Char-
lotte M. Jensen.

Arbejdsskade 
sager ankes

- og FOA Esbjerg har fået medhold i de fl este

Selv med en raskmelding
kan der gives erstatning

En raskmelding betyder ofte et ufaglært job 
til en lavere løn
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BEDRE RESULTATER

ÅR FOR ÅR!

2009
1 mia. kr.

2010
3,8 mia. kr.

Investeringsafkast i PenSam Liv

2011
5,2 mia. kr.

2012
7,3 mia. kr.

FREMGANGEN
           FORTSÆTTER!
 I 2012 fi k PenSam et afkast på 12 %

www.pensam.dk
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Generalforsamling
Onsdag den 19. februar 2014 kl. 18 – 22

hos FOA Esbjerg, Frodesgade 125A, Esbjerg

Dagsorden ifølge vedtægterne

Tilmelding senest onsdag den 12. februar 2014 til Servicehjørnet
 – gerne pr. mail: esbjerg@foa.dk eller tlf. 46 97 10 44.

Generalforsamling
Mandag den 5. februar 2014 kl. 17.00

på Restaurant Parken, Søvej 9, Esbjerg.

Klubben indkalder til ordinær generalforsamling i henhold til klubbens love.

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

Generalforsamlingen med efterfølgende spisning på Parken. 

Tilmelding senest 27. januar 2014 til ssafaggruppeklub@gmail.com 
– husk at oplyse navn og fødselsdato ved tilmelding.

Generalforsamling 
Tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.00 hos FOA Esbjerg

Klubben byder på lidt godt til ganen

Dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab og budget ved kassereren
4. Indkomne forslag
5. Valg
 a. valg af formand og kasserer
 b. valg af suppleant
 c. valg af bilagskontrollør
6. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14. januar 2014. 
Tilmelding senest den 15. januar 2014 til psykiatriklubbenesbjerg@hotmail.dk eller tlf. 52 76 72 28

Klubber
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Torsdag den 2. januar 2014 
kl. 14.00
Kurt Mathiesen fortæller 
om Esbjerg Havn.
Kurt har i mange år arbejdet på havnen.
Kom og hør Kurt.

HUSK Julefrokost
Torsdag den 5. december 2013 kl. 12.00. 

Torsdag den 6. februar 2014 
kl. 14.00
Generalforsamling
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Tilmelding til begge arrangementer til:
Lis Dastrup, tlf. 40 43 40 95.

Klubber

FOAs Efterløns- og pensionistklub

Mandag den 6. januar 2014 
kl. 14.00 
Sognegården i Holsted, Vestergade 15, Holsted.

Vi får besøg af præsten fra Vejen Henrik Skov Pedersen, 
som fortæller oplevelser fra en præsteverden.

HUSK Julefrokost
Mandag den 2. december 2103 kl. 12.00.

Mandag den 3. februar 2014 
kl. 14.00.
Foreningshuset, Byagervej 3, Brørup
GENERALFORSAMLING
Dagorden ifølge vedtægterne
Tilmelding senest den 27. januar 2014 til,
Inga Damgaard, mobil 40 31 40 07 eller 
mail: idamg@stofanet.dk
Johanne Sørensen, tlf. 75 38 15 41/ 28 60 15 41 eller 
mail: jgslpw@gmail.com 

Senior FOA Vejen

Det er vigtigt, vi har de rigtige oplysninger om dig.
Derfor vil vi bede dig indsende denne kupon, så du står rigtig placeret i vores medlemsregister. 
Vi vil også meget gerne have din e-mail adresse.
Skriv venligst med BLOKBOGSTAVER.

Navn _________________________________________________________________________________________

Privat adresse ___________________________________________________________________________________

Postnummer/by _________________________________________________________________________________

CPR-nummer ___________________________________________________________________________________

Tlf./mobil ______________________________________________________________________________________

e-mail adresse __________________________________________________________________________________

Arbejdsplads ___________________________________________________________________________________

* * *
Kuponen indsendes til FOA - Fag og Arbejde, Frodesgade 125A, 6700 Esbjerg eller esbjerg@foa.dk
Vi trækker lod om 2 fl asker FOA-vin blandt de indsendte.

På forhånd tak for din medvirken!

Blandt de mange indsendte medlemsoplysninger blev der trukket tre vindere, som 
hver får to fl asker FOA vin:
Hanne Bødker Pedersen, Jerrigsvej 11, Esbjerg
Hanne Christensen, Fyrrelunden 26, Esbjerg
Laila Tina Wölck, Fiskenes Kvarter 30, Esbjerg
(Gevinsten kan afhentes i Servicehjørnet.)

FOA har brug for de rigtige 
oplysninger om dig
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Konkurrence:
Hvornår afholder FOA Esbjerg generalforsamling?

Svaret skal du sende til FOA - Fag og Arbejde
Frodesgade 125A, 6700 Esbjerg senest 6. december 2013,
og du er med i lodtrækningen om to flasker FOA vin.

  ____________________________________________________________

Navn:  ________________________________________________________

Adresse:  _____________________________________________________

Postnr. og by:  __________________________________________________

CPR.nr.:  ______________________________________________________

Vindere af konkurrencen fra sidste blad:
Anne K. Fronteau, Tåsingevej 23, Esbjerg
Asta Sørensen, Ndr. Fovrfeldvej 16 C, Esbjerg
(Gevinsten kan afhentes i Servicehjørnet.)

AMU-uddannelser
Gratis for målgruppen
til og med erhvervsuddannelsesniveau

Hvis du har en videregående uddannelse, kontakt 
venligst skolen.

VEU-godtgørelse:  80% af dagpengesatsen

2013
Borger med misbrugsproblemer 
Periode: 02.12.-06.12. 2013

2014
Praktikvejlederuddannelse for vejledere af SSA-elever 
Periode: 27.1.-4.2.+26.2.-28.2.2014

Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens 
Periode: 27.1.-31.1. 2014

Medvirken ved lægemiddelbrug i borgerens hjem 
Periode: 24.2.-26.2. 2014

Pleje og behandling af kræftpatienter 
Periode: 24.2.-28.2.+17.3.-21.3. 2014

Omsorg for personer med demens 
Periode: 10.3.-14.3. 2014

Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 
Periode: 24.3.-28.3. 2014

Arbejde med sindslidende med misbrug 
Periode: 24.3.-28.3. 2014

Tidlig opsporing af sygdomstegn 
Periode: 5.5.-9.5. 2014

Kvalitetsudvikling og akkreditering på sygehusene 
Periode: 12.-13. maj 2014

Praktikvejlederuddannelse for vejledere af SSH-elever 
Periode: 19.5.-23.5+2.6.-6.6. 2014

Dokumentation i omsorgssystemer i hjemmeplejen 
Periode: 20.-22. maj 2014

Neurorehabilitering af senhjerneskadede. 
Periode: 2.-4. juni 2014

Kurser for ledige
6 ugers selvvalgt kursusforløb for ledige SSHere
Periode:    31.3.-14.5. 2014

Temadag 13.5.2014
Medicinhåndtering

Gratis læse- og  
skrivekursus
FVU-dansk
Kontakt skolen 

Tænk, spis og  
bevæg dig sundere
Tre tema-aftener for dig, som har et ønske om at tabe dig ved hjælp 
af sund kost, motion og et sundt tankemønster. Dette er et tilbud til 
dig, uanset om du ønsker at tabe få kilo eller mange kilo.

Tid: 
Tirsdag den    4. februar 2014 kl. 18.30 - 21.30 
Tirsdag den  25. februar 2014 kl. 18.30 - 21.30
Tirsdag den  18. marts   2014 kl. 18.30 - 21.30

Pris:
Tre inspirerende tema-aftener, samt opfølgningsmøde inkl. Tanita 
vejning, vand og frugt. Pr. person 1.075,- kr.

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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!
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:

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

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.

*

Social- og sundhedsassistenternes faggruppeklub  
træffes i FOA Esbjerg,  
den 1. torsdag i måneden kl. 15.30-17.30
e-mail: ssafaggruppeklub@mail.com

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

Formand   
Alis Boesen   
Sviegade 42, 6740 Bramming
mobil 21 44 10 90

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

Pædagogisk sektor
Sektorformand
Jytte Mose
Mariagervej 15, 6700 Esbjerg
mobil 21 44 10 95

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
Lisbeth Dam
Vestergade 16, 6740 Bramming
mobil 61 69 17 43

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
Seniorklubberne
Britta Toft Hansen
Åskrænten 8 . 6710 Esbjerg V
tlf. 75 15 45 34

Mindeord over
Marianne Elbech
Tidligere medarbejder og kollega i FOA – Marianne Elbech er afgået 
ved døden efter alvorlig sygdom siden sommeren 2012, i en alder af 59 
år.
Marianne blev ansat i FOA januar 2002 som husassistent. 
Marianne har gennem de 10 år i FOA aldrig haft en sygedag, og derfor 
har det chokeret os rigtig meget, at Marianne´s tilværelse gik fra at være 
frisk og rask, til pludselig at få en meget alvorlig diagnose. 
Det har naturligvis også påvirket familien i hele processen, for Marianne 
har altid været meget opmærksom på at skulle leve sundt og rigtigt.
I sit arbejde i FOA har Marianne altid haft fokus på at levere god ser-
vice til gæster og kursister, og der blev aldrig gået på kompromis med 
noget overhovedet. Aldrig har Marianne leveret noget tilfældigt, men 
tværtimod altid med stor omtanke og egen refleksion på den rigtige 
kvalitet.
Marianne har heldigvis haft overskud til at besøge os lidt indimellem i 
sygdomsforløbet, og det har været rigtig godt for alle at få en lille snak 
om hele situationen undervejs.
I sommer har Marianne ikke haft kræfterne til at besøge os, og blev 
indlagt på Hospice i den sidste periode af livet.
 
Vore tanker går til familien i en meget svær tid.
 
Æret være Marianne´s minde.
 

Alis Boesen
Afdelingsformand FOA – Fag & Arbejde - Esbjerg

Rabat på 
studiebøger
FOA tilbyder op til 25 % rabat ved køb af  

dine studiebøger, hvis du er social- og  
sundhedselev eller pædagogisk assistent-elev  

og er medlem af FOA.

Bøgerne skal du bestille i bogshoppen:  
www.foa.dk/Afdelinger/FOA-Esbjerg/Elever/Bogshop
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Dato og tidsplan for 
FOA bilen 

Bramming 9.30 – 10.00 Østergården Nørremarken 23, Gørding

28. november 2013 10.30 – 11.00 Solgården Solgårdsvej 6, Bramming

11.15 – 11.45 Birkevangen Grønningen 2, Bramming

Ribe 12.45 – 13. 30 Margrethegården Skyttevej 200, Ribe

28. november 2013 13.35 – 14.00 Områdecenteret Åhaven Åhaven 1, Ribe

Vejen 9.30 – 10.00 Lindecentret Lindeparken 26, Bække

12. december 2013 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

12. december 2013 13.45 – 14.15 Plejehjemmet Lundtoft Magnolievej 28, Brørup

Rødding 9.30 – 10.15 Enghaven Rødding Engvej 3, Rødding

9. januar 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

9. januar 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

23. januar 2014 10.30 – 11.00 Solgården Solgårdsvej 6, Bramming

11.15 – 11.45 Birkevangen Grønningen 2, Bramming

Ribe 12.45 – 13. 30 Margrethegården Skyttevej 200, Ribe

23. januar 2014 13.35 – 14.00 Områdecenteret Åhaven Åhaven 1, Ribe

Vejen 9.30 – 10.00 Lindecentret Lindeparken 26, Bække

6. februar 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

6. februar 2014 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. 
Det kan du se som opslag på ældrecentrene og FOAs hjemmeside


