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Det er vigtigt med et godt arbejds-
miljø, og derfor sætter FOA nu øget 
fokus på arbejdsmiljøet, - og specielt 
det psykiske arbejde og trivsel på din 
arbejdsplads.
For at have et godt arbejdsmiljø, er 
arbejdsmiljørepræsentanten en vigtig 
person på din arbejdsplads. Men 
de er udsat for store udfordringer i 
deres arbejde, viser en netop afholdt 
undersøgelse.
Det skal også ses i det perspektiv, at 
FOA har anmeldt Esbjerg Kommune, 
fordi kun halvdelen af kommunens 
arbejdsmiljørepræsentanter har fået 
den nødvendige uddannelse.
Jeg vil gerne slå fast, at det er en 
arbejdsgiver forpligtigelse, at de valgte 
arbejdsmiljørepræsentanter får den 
lovpligtige uddannelse, og at de får sig 
tilmeldt.
Arbejdsgiverne må da være glade for, 
at der bliver gjort en indsats for, at 
det er en god arbejdsplads, og her er 
arbejdspladsmiljørepræsentanten en 
vigtig person. Specielt i en tid, hvor 
alting skal være mere effektivt. 
Det betyder, at der er endnu mere 
brug for en indsats fra veluddannede 
personer.
Derfor kræver det forståelse både fra 
arbejdsgiver men også fra kolleger, 

når arbejdsmiljørepræsentanten skal 
udføre sit job. Og jeg er skuffet, når 
arbejdsgivere skubber denne forpligti-
gelse fra sig. 
Det er et arbejde, der bør prioriteres 
endda meget højt både fra arbejdsgi-
ver og kolleger.

I FOAs undersøgelse har 1482 
arbejdsmiljørepræsentanter skrevet 
kommentarer til, hvad der er deres 
største udfordringer.
Mange nævner mangel på tid: til at 
deltage i møderne, men i særdeleshed 
til at forberede sig til møderne, holde 
sig ajour, være i kontakt med kolle-
gerne, deltage som bisidder etc.
Her er hvad tre deltagere konkret har 
skrevet:
* tidsmangel er den største udfordring, 

da den tid, jeg skal bruge, skal findes 
i min almindelige arbejdstid og tager 
tid fra plejen. Det er der ikke ret 
meget forståelse for fra kolleger, når 
de skal løbe hurtigere

* Min største udfordring er at blive hørt 
af ledelsen, om det der rent faktisk 
sker på arbejdspladsen (hjemmeple-
jen)

* kollegerne kan ikke se formålet med 
vores besøg, og de er udvidende om, 
hvad de skal bruge os til (dagplejen)
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FOA i front for sundheden

Bazaraften
Kom og vær med til en

spændende
hyggelig

sjov
aktiv

oplysende
aften om

Sundhed og velvære
FOA Esbjerg lavede, som en del af LBR-projektet ”Frisk på jobbet”, sidste sommer en bazaraften 

- kun for dagplejere. 
Aftenen var en stor succes med mange forskellige både sjove og alvorlige indslag. Vi havde besøg af massør, 

fysioterapeut, yogainstruktør, Tai-Thi-udøver, kostentusiast, zumbadanser med fl ere. 
Denne succes vil vi gerne gentage for alle FOA Esbjergs medlemmer, og vi har denne gang inviteret endnu fl ere til 

at komme og gøre aftenen til en særlig oplevelse. 
Uden at røbe for meget kan vi sige, at der vil være noget både til fysikken, psyken, lattermusklerne og ganen.

Onsdag d. 25. april 2012 kl. 17 – 21
I Darum Fritidscenter

Nørrebyvej 16, St. Darum
Tilmelding nødvendig - til Servicehjørnet tlf. 46 97 10 44

140 dagplejere havde en forrygende aften tirsdag den 21. juni 2011, nu kan det blive din tur!140 dagplejere havde en forrygende aften tirsdag den 21. juni 2011, nu kan det blive din tur!140 dagplejere havde en forrygende aften tirsdag den 21. juni 2011, nu kan det blive din tur!140 dagplejere havde en forrygende aften tirsdag den 21. juni 2011, nu kan det blive din tur!
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Vi har firmaaftale med 

FITNESS WORLD 
 
Vi har lavet en firmaaftale med Fitness World, hvor du kan spare op til 
10 %. Prisen for medlemskab pr. måned er kr.224,00  
Når du melder dig ind, vil du få en flot Fitness World træningstaske.  
Prisen for oprettelse er kr. 299,00. 
Aftalen giver dig ubegrænset fitness- og holdtræning i alle Fitness World 
centre over hele landet. 
 
Sådan kommer du i gang: 
For at få glæde af firmaaftalen, skal du købe dit medlemskab via 
www.fitnessworld.dk, ”køb el. konverter til firma”, 
her skal du indtaste vores firmakode,  
som er: MeDLem2012 
 
 
Lidt praktisk: 
Er du medlem i forvejen, kan du overføre dit 
nuværende medlemskab via www.fitnessworld.dk, ”køb el.        
konverter til firma”. 
Overførslen sker automatisk ved køb af et nyt medlemskab.  
Pris for konvertering er kr. 99,00. 
 
For flere informationer se www.fitnessworld.dk 
 
God træning!  
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FOA i front for sundheden

•	 Indgang	til	spa	og	wellness	området

•	 Badesko,	håndklæde	og	badekåbe

•	 Let	anretning	samt	et	glas	vin

•	 Kaffe,	the,	vand	og	frisk	frugt

•	 Guidet	bodyscrub	(i	grupper	af	10	ad	gangen)

•	 Saunagus	der	styrker	sanserne

Pris pr. pers. 250 kr. (normal pris 330 kr.)

Ved tilmelding kan du bestille tid til:

•	 20	min.	velduftende	aromamassage

•	 20	min.	dybt	afslappende	hotsone	massage

•	 20	min.	rensende	og	fugtgivende	ansigtskur

Pris pr. behandling 200 kr. 

Tilmelding	senest	den	19.	april
til	FOA	på	tlf.:	46	97	10	44

TORSDAG
den 26.  apr i l 
kl. 18.00 - 21.00

INVITATION
Som medlem af FOA tilbydes du en eksklusiv
wellness oplevelse med tid til  selvforkælelse

Esbjerg	Spa	&	Wellness
Gl.	Vardevej	60,	1.	sal

6700	Esbjerg
Tlf.:	70	27	97	78

info@esbjergwellness.dk
www.esbjergwellness.dk

Du	får:
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- Vores faggrupper er veluddannede, kompetente, 
fagligt ansvarsbevidste og i stand til at leve op til de 
fremtidige behandlingsmæssige og sygeplejefaglige krav. 
- Vores nye Sundheds– og forebyggelsesminister 
Astrid Krag ser social- og sundhedsgrupperne som 
stærke medspillere inden for alle områder i sundheds-
væsenet. 
- Det skal vi benytte os af og være med til at skabe 
job-åbninger, sagde sektorformand Connie Geeisler 
i sin beretning ved Social- og sundhedssektorens 
generalforsamling, der blev holdt onsdag den 22. 
februar 2012 på University College Syddanmark. Hun 
fortsatte:
- Der er brug for fl eksibel opgaveglidning og et smidi-
gere samarbejde mellem de specialiserede sygehuse 
og den kommunale indsats. 
- Vi skal fortsætte vores samarbejde med Social- og 
Sundhedsskolen om efteruddannelser, så personalet 
har kompetencer til opgaverne med accelererede 
patientforløb, hvor der bliver patienter sendt hjem, der 
ikke er færdigbehandlede. 
- Vi skal styrke fagidentiteten, se job-åbninger og 
”sparke” døre ind, og gøre alt der kan styrke faget. 
- Men hvis vi som fagforening fortsat skal have styrken 
til at arbejde for arbejdspladser, hvor vilkår og løn er 
forenelig med indsatsen, er det helt afgørende, at alle 
de der arbejder på en social- og sundhedsoverens-
komst også er medlem af FOA. I dag er der for mange 
af jeres kollegaer, der har valgt FOA fra.
- I Social- og sundhedssektoren kan vi ikke ”rykke” 
alene. Vi arbejder i et samspil med vores tillidsvalgte, 
og arbejder vi sammen om målene, er vi stærkest.
Connie Geissler kom i sin beretning bl.a. omkring 
følgende emner:
- Faglighed er vigtigt. I skal både udføre og dokumen-
tere faglighed, så ingen er i tvivl om, at social- og sund-

hedsgruppen gør en forskel hos borgerne/patienterne.
- På ældreområdet bliver der endnu fl ere opgaver at 
løse, fordi patienterne udskrives hurtigere. Opgaverne 
fl yttes fra sygehusene til hjemmeplejen. Derfor er det 
vigtigt med efteruddannelse, så I kan mestre de nye 
opgaver.
- Vi kan ikke stoppe den velfærdsteknologien – jævn-
før debatten om robotstøvsuger – men vi skal blande 
os og få indfl ydelse på håndteringen af teknologien.
- På Sydvestjysk Sygehus må der kæmpes for at be-
holde stillinger. Vi skal konstant være i front for at gøre 
vores arbejde synlig. 
- Derfor er jeg også stolt over, at der i FAM (Fælles 
Akut Modtagelse) er ansat 22 social- og sundheds-
assistenter, som også har fået mange nye opgaver, 
såsom modtagelse, stuegang, lægning af kateter, sonde, 
venfl oner etc.
Sektorformand Connie Geissler blev genvalgt.
Med i bestyrelsen er desuden: Lissi Hansen, Dorthe 
Christiansen, Helle Saksager, Linette Finne, Kirsten Pe-
dersen, Marianne B. Jensen, Lena Hedegaard, Torben 
Larsen. Suppl. Hanne Dissing og Jette Agersnap

Social- og sundhedssektoren

Generalforsamling
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Der var ikke så mange opmuntrende ting i den beret-
ning, som sektorformand Susanne Johannsen kunne 
fremlægge ved årets sektorgeneralforsamling onsdag den 
25. januar 2012 hos FOA Esbjerg.
- 2011 ændrede ikke væsentligt på vore medlemmers 
situation. Der er stadig stigende arbejdspres og rationa-
liseringer.
- Presset på den offentlige arbejdsgivers økonomi mær-
ker også vore medlemmer. Husassistenternes arbejde 
overtages af andre personalegrupper, og lunten er ikke 
særlig lang, hvis man bliver ramt af sygdom.
- Endelig er vore arbejdsgivere heller ikke afvisende over 
for mulighederne for udlicitering, sagde sektorforman-
den, der også satte fokus på overenskomstforhandlin-
gerne 2013.
- Vi skal ikke regne med de mange ekstra lønkroner, 
men derimod skal vi tænke alternativt. Hvordan kan vi 
fi nde forbedringer i vores overenskomst, som ikke nød-
vendigvis koster mange lønkroner?
- Skal vi have seniordage, som social- og sundhedsgrup-
pen har fået? Skal der være et minimums timetal, når 
deltidsansatte kaldes på arbejde? Eller er der noget helt 
tredje, som du synes, er vigtig.
- Det er i hvert fald særdeles vigtigt, at du byder ind med 
forslag til overenskomstforhandlingerne 2013, sagde 
Susanne Johannsen.
Den nye bestyrelse har følgende sammensætning:
Sektorformand Susanne Johannsen
Næstformand Lone Grejsen Andersen, husassistent på 
Solgården Bramming
Bestyrelsesmedlemmer: Annette Brinch Nielsen, service-
assistent på Sydvestjysk sygehus, Esbjerg (nyvalgt)
Heidi Dahl, husassistent på Østerbycentret Esbjerg
Matthew Timothy Pannell, husassistent på Sydvestjysk 
Sygehus (køkkenet)Esbjerg
Suppleant Jytte Tonnesen, husassistent

Kost- og servicesektoren

Pædagogisk Sektor

Generalforsamling
Pædagogisk sektor holdt generalforsamling onsdag den 
29. februar 2012 på University College Syddanmark
Der deltog 48 medlemmer, hvoraf de 6 var pensioni-
ster.
I beretningen kom Jytte Mose omkring de ting, der er 
sket i det forløbne år, bl.a. ny struktur for lederne på 
daginstitutionerne, sammenlægning af institutioner, og 
de udfordringer der er på dagpleje området.
- Der var også en god snak omkring fremtiden, som på 
nuværende tidspunkt er ret usikker på grund af bespa-
relser, - nedskæringer og færre børn.
- Samtidig opfordrede vi vore medlemmer til, at de 
som dagplejer eller pædagogmedhjælper overvejer at 
tage den pædagogiske assistentuddannelse.
- Vi tror på, at der på lang sigt »kun« vil være pædago-
giske assistenter og pædagoger i institutionerne samt 
pædagogiske assistenter i dagplejen.

Den nye sektorbestyrelse har følgende sammensætning:
Formand Jytte Mose
Næstformand Lisbeth Dam, Dagplejen Syd, Esbjerg
Bestyrelsesmedlemmer: Hanne Tosti, Dagplejen Nord, 
Esbjerg
Henny Dige, Dagplejen Syd, Esbjerg 
Hanne Kenne, Bulderbo børnehave, Vejen
Bente Skjøth, Dagplejen, Vejen
 Charlotte Laustsen, Vorupparkens børnehave, Vejen
Pia Karen Olsen, Møllehusene, Esbjerg
og Pia Seemann Teute, Dagplejen, Vejen
Tilforordnet til bestyrelsen Susan Bønnelykke 
Suppleanter: Laila Jakobsen, Møllehusene, Esbjerg
og Birgit Lund Johansen, Dagplejen Syd, Esbjerg

FOA sætter nu fokus på rengøringen i ældre og handicap-
pedes boliger.
Det sker i den netop udsendte ”Ældre KVIK”, som er en 
guide i god rengøring i pleje- og ældreboliger.
FOA håber, guiden kan være med til at sikre en kvalifi ce-
ret rengøring i fremtiden.
Der fi ndes i øjeblikket ingen standard for rengøring disse 
steder, og derfor kan det være svært at præcisere det 
niveau, der ønskes.
- Vi ved, at mangelfuld rengøring og forkert hygiejnisk ad-
færd koster samfundet mange penge, - ikke kun i form af 
indlæggelser/øget pres på behandlingssystemet, men også i 

menneskelige omkostninger, siger sektorformand Susanne 
Johannsen.
Derfor håber hun, at FOA kan være med til at sætte fokus 
på kvalifi ceret rengøring, og påvise en nødvendig hygiejnisk 
standard.
- Det har så absolut også noget med vores faglighed at 
gøre, påpeger sektorformanden, der pointerer, at rengø-
ring efter kravene i ”Ældre KVIK” kræver både ledelsesin-
volvering og uddannelsestiltag, samt et vedholdende fokus 
på, at ville ændre rengøringsindsatsen.
”Ældre KVIK” (Kravspecifi kation og Vejledning for Infek-
tionshygiejnisk Kvalitetsrengøring) henvender sig både til 
ledere og medarbejdere. Den er lavet i samarbejde med 
Dansk Standard
Du kan fi nde guiden på FOAs hjemmeside.

God rengøring i
pleje- og ældreboliger

FOA sætter fokus på en bedre rengøring med ”Ældre KVIK”

Generalforsamling
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Af Lydia Lund Rasmussen

- Jeg har altid syntes, det faglige arbejde er spændende. Og 
jeg glæder mig til de nye udfordringer.
John Skovgaard (52) er nyvalgt formand for Teknik- og 
servicesektoren. Han afl øser Tommy Lund Nielsen.
Han har dog ikke de store erfaringer med FOA, har kun 
været medlem i omkring 4 år.
John Skovgaard, der er uddannet elektriker, har været 

ansat i 25 år på Esbjerg Lufthavn (brand og redning), og 
som sådan 3F’er. Her har han både været sikkerheds- og 
tillidsrepræsentant, så baggrunden er i orden til det kom-
mende faglige arbejde.
Det var en operation for en diskusprolaps i nakken, der 
gjorde det nødvendigt at fi nde andet arbejde, og han blev 
ansat på Wittenbergskolen i Ribe, - for godt to år siden 
blev han serviceleder på Spangsbjergskolen i Esbjerg.
- Jeg blev valgt ind i sektorbestyrelsen sidste år, så endnu er 

der ikke store erfaringer. Jeg er 
lidt på bar bund, men vi tager 
det hen ad vejen, siger John 
Skovgaard med et stort smil.
- Det vigtigste er at sikre gode 
løn- og arbejdsforhold. Det 
vil jeg kæmpe for. Og så har 
jeg lidt svært ved at forstå, 
at mange tror, de kan få alle 
goderne, selvom de står uden 
for FOA. De lever lidt på nas 
af os, der betaler, siger den 
nye sektorformand, der altid 
har haft en aktiv fritid.
Han er formand for Esbjerg 
Skyttekreds og spiller fodbold 
på oldboysholdet i Andrup, så 
han ved godt, hvordan man 
tage sigte på  målet, hvad 
enten det er bolden eller 
riffelkuglen, der bliver sendt 
af sted.

Den nye bestyrelse i Tek-
nik- og servicesektoren har 
følgende sammensætning:
Formand John Skovgaard, 
Serviceleder på Spangsbjerg-
skolen
Bestyrelsesmedlem Jimmi 
Kloster, Tekniks servicemedar-
bejder på rådhuset
Jan Bendix Madsen, Servicele-
der på Nørremarkskolen
Bestyrelsesmedlem Jan Erik 
Bjerre, Serviceleder på Vade-
havsskolen

Tak til Tommy Lund Nielsen 
for din indsats som sektorfor-
mand

Teknik- og servicesektoren

Generalforsamling
John Skovgaard valgt som ny formand 
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Af Lydia Lund Rasmussen

De er to af hverdagens helte: Elin Midtga-
ard og Lene Rue.
Det blev de en tidlig mørk og regnfuld 
januar morgen, hvor de ved en hurtig og 
effektiv indsats fandt og hjalp deres kol-
lega, Birgit Gouldman.
Hun var kørt galt, - soloulykke - og sad 
hjælpeløs i sin bil i en dyb grøft, mens 
biler i en lind strøm kørte forbi uden at 
hjælpe.
Elin Midtgaard og Lene Rue arbejder på 
Birkely (udegruppen) i Askov. De var som 
sædvanlig mødt ind på arbejde denne 
morgen mandag den 9. januar. Pludse-
lig fik Elin Midtgaard en meget speciel 
opringning.
- Det var vores tillidsrepræsentant, Birgit 
Gouldman, der ringede. Hun fortalte, hun 
sad i bilen, hun havde det godt, var ikke 
kommet noget til, men bilen sad fast!
- Hun vidste overhovedet ikke, hvor hun 
var, og hvad der var sket, men jeg kunne 
høre, det var noget skidt, det her, fortæl-
ler Elin Midtgaard.
Den fornemmelse havde Lene Rue også 
fået, mens hun lyttede til samtalen, så hun 
havde allerede jakken på og bilnøglen i 
hånden. Sammen skyndte de sig ud for at lede efter Birgit.
De vidste, deres tillidsrepræsentant var på efteruddannelse 
i Esbjerg, og regnede ikke med, hun var nået til motorve-
jen. Derfor kørte de til hjemmet i Bække og fulgte hendes 
rute.
- Jeg ringede hele tiden til Birgit, men selvom hun tog 
telefonen, så blev hun gang på gang væk for mig. Hun var 
bevidstløs.
- Mellem Nyby og Gjerndrup kan vi pludselig spotte bil-
lygter. Dernede i en dyb grøft sidder Birgit i sin bil, - midt 
mellem et stort træ og et transformatortårn. Bilen har 
vendt en omgang, så den står med lys imod kørselsretnin-
gen.
De to husker stadig det fantastiske smil, der mødte dem, 
da de åbner døren, og Birgit forsikrer dem om, at hun 
intet er kommet til. De får ringet 112, og Lene Rue bliver 
guidet af falckmanden, bl.a. hvordan hun skal støtte nak-
ken.
Imens løber Elin Midtgaard op på vejen for at finde ud af, 
hvor de er, så ambulancen kan få en nøjagtig melding.
- Der var en lind strøm af biler denne morgen. Og selvom 
jeg løb rundt oppe i vejkanten, med bilens katastrofelys 

tændt, og lysende billygter fra Birgits bil, var der ingen, 
der holdt for at hjælpe, ja, de sænkede ikke engang farten, 
fortæller Elin Midtgaard.
De to er stadig meget chokeret over den manglende 
reaktion, for hvad var der sket, hvis Birgit Gouldman ikke 
havde kunnet ringe efter hjælp?
Hvad var der sket, hvis Elin Midtgaard havde bedt hende 
selv ringe 112?
- Ja, vi er stadig forargede over den manglende hjælp. 
Specielt de mange lastbiler der kom forbi kunne da se 
bilens lygter.
Birgit Gouldman var stærkt nedkølet efter tre kvarter i den 
forulykkede bil, der er blevet erklæret totalskadet.  Selv 
har hun fået en meget kraftig hjernerystelse, som har holdt 
hende væk fra arbejdet igennem lang tid.
Birgit Gouldman er meget taknemmelig for de to kollegers 
hjælp og hurtige reaktion.
Elin Midtgaard og Lene Rue: - Det var først efter at de var 
kørt med Birgit, at vi fandt ud af, hvor våde og kolde vi 
selv var, og hvad der kunne være sket. 
- I dag er vi glade for, at vi blot reagerede pr. intuition og 
kørte ud for at finde Birgit!

Elin Midtgaard og Lene Rue fandt og hjalp deres kollega, da hun var kørt galt i en 
soloulykke. Men de er stadig chokerede og forargede over, at en lind strøm af biler kørte 
forbi, mens hun stadig sad hjælpeløs i bilen.

De er hverdagens helte
Ved en hurtig reaktion fandt de deres kollega  
i en dyb grøft en mørk og våd januar morgen
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Af Lydia Lund Rasmussen

Det kan være svært at engagere de studerende i elev-
arbejdet, men det er en skam, for de går virkelig glip af 
noget.
Det mener i hvert fald Benjamin Rask Pedersen (23), der 
til sommer bliver færdig som social- og sundhedsassistent.
Han er med både i landselevbestyrelsen og i den lokale 
elevforening på Social- og Sundhedsskolen.
- Det er spændende at være med i, og selvom det da også 
tager tid, når der skal bruges weekender på landselevbe-
styrelsesarbejdet, så er det det hele værd. Det er med 
til at give viden, faglighed og indsigt, siger Benjamin Rask 
Pedersen der synes det er spændende at deltage i den 
demokratiske proces, hvad enten det gælder det faglige 
inden for ens uddannelse eller det politiske.

Landselevbestyrelsen dækker 
både social- og sundhedselever 
og pædagogisk assistentelever, og 
tilsammen er de ca. 25 medlem-
mer af bestyrelsen.
Som medlem af landselevbesty-
relsen er der to ”hovedopgaver”. 
Den ene er som elevrepræsentant 
i de forskellige bestyrelser; eks. 
hovedbestyrelsen, sektorbestyrel-
ser og PASS-udvalget, sidstnævnte 
tager sig af selve uddannelsen.
Den anden store opgave er 
planlægning og afvikling af Lands-
elevaktivitet - afvikles to gange 
årligt -, næste gang 12.-13. maj i 
Middelfart.
- Emnet næste gang er kommu-
nikation, og der er lagt et fagligt 
spændende indhold med dels 
workshop dels foredragsholdere, 
så det gælder vi os meget til, siger 
Benjamin Rask Pedersen, der 
opfordrer elevkammerater fra 
Esbjerg-skolen til at deltage. 
- Det bliver både sjovt og med et 
fagligt højt niveau, så alle er sikre 
på ”at få noget med hjem”.

- For at der er den direkte kommunikation mellem lands-
elevbestyrelsen og det lokale elevråd, så er jeg også med 
der. Det er spændende på den måde at have fi ngeren på 
pulsen, hvordan går det med uddannelsen, og hvordan går 
det med praktikstederne?
- Kom og være med. Tag del i den demokratiske proces, 
lyder opfordringen fra Benjamin Rask Pedersen.
Han er i øjeblikket i første del af sit praktikophold, næste 
del kommer til foråret og skal foregå i det sydlige Spa-
nien på et internationalt plejecenter, så det bliver en stor 
oplevelse.
- Hvad er ønskerne for fremtiden?
- Jeg skal først og fremmest have et job, når jeg er færdig. 
Allerhelst vil jeg inden for psykiatrien eller rehabiliteringen, 
men vigtigst er det at få et job, så jeg kan komme ud og 
bruge uddannelsen.

Elevforeningen

Kom og vær med!
Sådan lyder opfordringen fra Benjamin der synes den 

demokratiske proces er både spændende og vigtig at deltage i

Hunden Bella nyder, at Benjamin Rask 
Pedersen er hjemme i lejligheden, så 
skal der nemlig leges.
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Der blev slået på næsten alt, da Heart Beat gav den fuld 
gas under Store Praktikdag, der blev afholdt onsdag den 7. 
marts 2012. 
De musikalske knægte brugte lige fra en skraldespand, 
jernstang til spande/tønder i forskellig størrelse, da det 
fynske orkester spillede for fuld udblæsning. De var virkelig 
en oplevelse.
33 elever havde indstillet 28 praktiksteder til Årets Praktik-
plads, - sjældent har der været så mange indstillet.
Den ene vinder blev Billund Plejecenter (Værestedet og 
Centergruppen) indstillet af social- og sundhedshjælperele-
verne Majbritt Egedal og Dorte Christensen
Den anden vinder blev Strandgården i Hjerting (4B – 
udegruppen) indstillet af social- og sundhedsassistentelev 
Nadja Thissenius.
Temaet ved dagens Store Praktikdag var ”Livskvalitet med 
udfordring” og foruden det musikalske var der et oplæg 
ved pastor Flemming Rishøj.

De blev indstillet til årets praktikplads 2011/2012
Social- og 
sundhedshjælpere:
Bofællesskabet Lyngparken, Varde
Skovbocentret, Gruppe 3, Esbjerg
Skovbocentret, Esbjerg
Svaneparken, Varde
Strandby, Esbjerg
Strandby Gruppe 3, Esbjerg
Dixensminde, Rødding
Riberhus, Ribe
Sundhedscentret udekørende, Ribe
Hejnsvig Plejecenter, Hejnsvig
Bytoften Bofællesskab, Esbjerg
Fovrfeld, Esbjerg

Hedelund, Esbjerg (3 sal), Esbjerg
Blomsterengen, Holsted
Billund Plejecenter
Værestedet AFD. A

Social- og 
sundhedsassistenter:
Strandgårdens udegruppe 4 B, 
Esbjerg
Billund Plejecenter, Billund
Værestedet Varde
Refugiet, Esbjerg
Aktivitetscentret Ølgod, Ølgod
Bo25, Esbjerg

Flexbo, Esbjerg
Bofællesskabet Lyngparken, Varde
Sydvestjysk Sygehus Grindsted, afd. 
200
Fælleskirurgisk Afdeling 100 
Sydvestjysk Sygehus Grinsted
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Afdeling 271 gr. 3
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Afdeling 261
Afdeling 242
Afdeling 241 (Kar)
AMC Nord

Elevforeningen

Årets praktikplads

Billund Plejecenter – Værestedet og Centergruppen – ses fra venstre 
praktikvejleder Hanne Sørensen, de to social- og sundhedselever 
Majbritt Egedal og Dorte Christensen samt praktikvejleder Inge Pug-
gaard. Bagerst de to teamlederne Ellen Kristensen, Værestedet og 
Gitte Pilgaard Sørensen, Centergruppen

Teamleder Susan Husmann samt social- og sundhedsassistentelev 
Nadja Maria Thissenius fra Strandgården i Hjerting
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Af Lydia Lund Rasmussen

Det har været rigtig spændende, og det er meget vigtigt. 
Desværre er lysten til at deltage ikke ret stor.
De to tillidsrepræsentanter på Hedelund Connie Smidt og 
Susanne Nielsen er skuffede over den manglende opbak-
ning fra kollegerne til Integrationscaféen, som har været 
afholdt tre gange i efteråret på Hedelund.
Der har i alt været ca. 60 deltagere de tre gange, og der 
har ingen været med fra de andre centre.
FOA Esbjerg har fået en bevilling fra Integrationsministe-
riet for at sætte fokus på mangfoldigheden på arbejdsplad-
sen. I dag har ca. 10 procent af de ansatte anden etnisk 
baggrund, og det forventer man vil stige til ca. 25 procent.
Connie Smidt: - Det har været spændende at deltage, 
fordi man får fortalt nogle ting, og indsigt i nogle ting, som 
man ikke vidste. Vi har jo kun vores viden fra medierne. 
- Ja, jeg fandt ud af, jeg faktisk var ganske udvidende om 
mange ting, som også er vigtigt, når vi skal arbejde sam-
men på en arbejdsplads.
Susanne Nielsen: - Ja, man får på disse møder, som vi har 
deltaget i gennem hele mangfoldighedsprojektet, en hel 
anden viden.
- Der har været mange hovsa oplevelser, hvor jeg fi k 
vendt nogle ting, som er vigtige i det daglige. Derfor er vi 
også skuffede over, at ikke fl ere af vore egne, og at ingen 
fra de andre centre syntes, det var vigtigt at deltage.
Møderne i Integrationscaféen var lagt fra kl. 14.00-15.00, 
så det kunne være i forlængelse af arbejdet, eller for de på 
aftenvagter lige før.
Der var sendt plakater ud på alle centrene!
Alma Redzepovic, der kommer fra Bosnien, er én af dem, 
der på ”mangfoldighedsmøder” skal fortælle danske kol-

leger om den anden 
kultur og baggrund, 
som de etniske kol-
leger kommer med.
- Det ville være rart, 
hvis vi kunne møde 
kollegerne i kaffepau-
sen. Det skal i hvert 
fald være i arbejdsti-
den, ellers kommer 
der ingen, konklude-
rer Alma Redzepovic, 
der ikke selv føler, 
hun har svært ved at 
falde til på en dansk 
arbejdsplads.

De føler alle tre, det er lidt skræmmende, når FOA har 
fået en bevilling og laver så fl ot et program, at ingen er in-
teresserede. For som de siger: det er vigtigt, vi lærer noget 
om hinandens kulturer.

Det er vigtigt for mig
Numaan Abdur Rahin Sua-Nu har været utrolig glad for at 
deltage i FOAs mangfoldighedsprojekt.
- Det er vigtigt for mig, når jeg skal ud på en dansk ar-
bejdsplads, at jeg ved noget om, hvordan tingene fungerer 
i Danmark. Det er så forskelligt fra mit hjemland.
- Jeg har været utrolig glad for at deltage, og jeg har lært 
rigtig meget. Det har været godt for mig, og jeg er meget 
taknemmelig.
Numaan (28) kom til Danmark for to år siden. Han er 
født i Burma, men familien fl ygtede allerede, da han var 
lille til Bangladesh. Her er han vokset op, men da han 
boede illegalt i landet, var der ingen rettigheder og intet 
arbejde, så derfor søgte han imod Europa.
I den første tid i Danmark boede han i Ribe, hvor han har 
arbejdet på Ribe Flaskecentral og senere fi k en praktik-
plads på Margrethegården. For et år siden fl yttede han til 
Esbjerg, og her er han ansat på Hedelund som personlig 
hjælper.
- Jeg er meget glad for at arbejde i plejen. Desværre er det 
kun 20 timer om ugen, men jeg håber at kunne få fl ere 
timer. Jeg vil også gerne i gang med en uddannelse på 
Social- og Sundhedsskolen. 
Numaan synes, at hjælpe mennesker er det bedste job 
i hele verden. Det kan han godt lide, og derfor har han 
også hjertet med i sit arbejde.
- Jeg føler mig accepteret i Danmark, og er glad for de 
danskere, jeg har mødt på min vej, siger Numaan, der nu 
også kan glæde sig over, at hustruen er kommet til landet.

Integrationscaféen
- et spændende møde

Vigtigt at vi alle lærer noget om hinandens kulturer

Alma Redzepovic, Susanne Nielsen og Connie Smidt er skuffede 
over, at ikke fl ere mødte op.

Numaan Abdur Rahin Sua-Nu føler 
sig godt modtaget i Danmark

Integrationscaféen

Mangfoldighedsprojektet
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Af Lydia Lund Rasmussen

Det er blevet til de flotteste indbydelser.
Dokumentationsmappen bugner af kreative opsætninger 
med foto, farver og illustrationer.
For dagplejer Erna Heinsvig i Ribe er det pludselig blevet 
sjovt at sidde ved computeren!
- Jeg havde fuldstændig opgivet computeren. Det skete 
for over 20 år siden, hvor jeg lovede mig selv, at det aldrig 
blev noget for mig, siger Erna Heinsvig (56).
Hun har været dagplejer i næsten 19 år nu. I 1995 tog hun 
det obligatoriske grundkursus, og siden år 2000 har hun 
været en ren kursus-nørd.
På hylden står alle kursusmapperne, - det er blevet til en 
halv snes stykker, så hun er virkelig opdateret, hvad der 
angår den pædagogiske kunnen! Hun har altid gerne villet 
lære noget nyt.
Men computeren rørte hun ikke!
- På et længere kursusforløb i 2010 omkring kompetence, 
blev der talt om et computerkursus januar 2011 – tre hele 
dage med Peter Kildeby. Så jeg tænkte, det er nu, siger 
Erna Heinsvig, der tog det store spring.
- Jamen vi har jo fået at vide, at mere og mere information 
vil komme via computeren. Det gør vores lønseddel også, 
så vi skal alle til at bruge den. Jeg ved ikke, hvordan andre 
gør det, men jeg kunne ikke ”åbne computeren”, og min 
mand ville ikke hjælpe, så jeg kunne godt se, jeg måtte selv.
Det var en brat opvågning for Erna Heinsvig. Tre lange 
undervisningsdage med fuldt program, men pludselig kom 
lysten, og så var de kreative ideer der også.
- Det var jo sjovt, og jeg fik mod og lyst til at lege videre. 
Selvfølgelig er al begyndelse svær, men så kan man jo bare 
slette det hele og starte forfra.
- Det er jo meget nemmere at lave dokumentationsmap-
pen nu, hvor jeg ikke længere skal ”klippe-kliste”, som 
andre dagplejere gør.
- Det nyeste er, at hvert barn skal have deres egen do-
kumentationsmappe, og det bliver også meget nemmere 
at lave på computeren, siger Erna Heinsvig, der gerne vil 
opfordre dagpleje-kolleger til at gå i gang.
Det er ikke spor farligt, ja, det er faktisk en nødvendighed i 
hverdagen, og Erna synes det er sjovt!

Det er sjovt og
ikke spor farligt

Dagplejer er begejstret efter at have ”åbnet computeren”

FOA Esbjerg tilbyder fra efteråret kurser specielt rettet imod dagplejere om aftenen. 
Der startes op i slutningen af august og det løber indtil 1. december.
Har du lyst til at være med – eller vil du vide mere om kursusforløbet 

– så mail/ring til Mette Gejl – tlf. 46 97 10 64 /mege@foa.dk

Erna Heinsvig synes, det er sjovt at ”kunne lege” på computeren, og 
det vidner hendes dokumentationsmappe helt klar om.
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FOA Esbjerg har i samarbejde med Dagplejen 
i Esbjerg Kommune nu gennemført og afsluttet 
et projekt ”Frisk på jobbet igen” for det Lokale 
Beskæftigelsesråd. 
Projektet var rettet imod langtidssyge dagplejere, 
som på forskellig vis kunne få hjælp til at komme 
tilbage i arbejde.
De langtidssyge dagplejere har fået tilbud om 
udredning hos fysioterapeut, hjemmebesøg af 
fysioterapeut, samtaler hos psykolog, samtaler med 
coach, ekstra hjælpemidler – alt efter, hvad årsagen 
til sygemeldingen var. 
Ligeledes har en del fået tilbudt at starte på 
arbejde igen med færre dagplejebørn i de første 
uger. Alt sammen tiltag, som skulle nedsætte antal 
sygedage for den enkelte.
I projektet var der også sat penge af til lidt forebyg-
gende aktivitet, og vi lagde ud med nogle temaafte-
ner med en fysioterapeut, hvis budskab dybest set 
var: ”Hold op med at løfte på børnene”. 
Med andre ord satte han fokus på hensigtsmæssige 
hjælpemidler og arbejdsstillinger – og han lærte 
den enkelte dagplejer noget om, hvordan han/hun 
kan passe på sig selv. Ved disse møder deltog ca. 
170. 

Ifølge fl ere dagplejere har disse aftener været 
medvirkende til, at der ikke kom en sygemelding. 
Samme virkning har det øgede fokus på hjælpemid-
ler haft.
Til vores overraskelse var der færre langtidssyge 
dagplejere, end vi havde forventet, og vi havde 
derfor økonomi til at sætte yderligere forebyg-
gende aktivitet i gang. 
Den første aktivitet var ”Vægtstop”-kurset, hvor vi 
havde forventet 12 tilmeldinger. Der kom 48 og vi 
måtte oprette 4 hold! 
Lige inden jul havde deltagerne tilsammen tabt 
over 150 kg., hvilket er ret imponerende. Og kur-
set har været så populært, at deltagerne bad om 
forlængelse ind i foråret, og kurset afsluttes derfor 
først midt i maj.
Og som rosinen i pølseenden har vi etableret to 
kurser med titlen ”Stresshåndtering gennem medi-
tation og mindfulness”, hvor 40 dagplejere har fået 
tilbudt en plads. 
Generelt har dagplejerne været meget engagerede 
i projektets forebyggende aktiviteter, og deltagelse 
er foregået i den enkeltes fritid, fortæller projektle-
der Mette Gejl.

Frisk på jobbet igen
Projekt for dagplejere har været 
en succes med mange deltagere

Får du dit efterlønsbidrag udbetalt, mister du retten til efterløn.

Får du dit efterlønsbidrag udbetalt, mister du retten til efterløn.

Får du dit efterlønsbidrag udbetalt, mister du retten til efterløn.

Det er ikke muligt at fortryde dit valg – heller ikke ved hjælp af fortry-

Det er ikke muligt at fortryde dit valg – heller ikke ved hjælp af fortry-

Det er ikke muligt at fortryde dit valg – heller ikke ved hjælp af fortry-

delsesordningen.delsesordningen.delsesordningen.

Mister du dagpengeretten mindre end 5 år før efterlønsalderen, har du 

Mister du dagpengeretten mindre end 5 år før efterlønsalderen, har du 

Mister du dagpengeretten mindre end 5 år før efterlønsalderen, har du 

ikke længere mulighed for et seniorjob. Du har heller ikke mulighed for at 

ikke længere mulighed for et seniorjob. Du har heller ikke mulighed for at 

ikke længere mulighed for et seniorjob. Du har heller ikke mulighed for at 

få forlænget din dagpengeret. 
få forlænget din dagpengeret. 
få forlænget din dagpengeret. 

Du kan få et fl eksjob, hvis du ikke har mulighed for at arbejde i det om-

Du kan få et fl eksjob, hvis du ikke har mulighed for at arbejde i det om-

Du kan få et fl eksjob, hvis du ikke har mulighed for at arbejde i det om-

fang, du kunne tidligere på grund af sygdom. Din arbejdsevne skal være 

fang, du kunne tidligere på grund af sygdom. Din arbejdsevne skal være 

fang, du kunne tidligere på grund af sygdom. Din arbejdsevne skal være 

væsentligt nedsat, dog ikke så nedsat, at du har ret til førtidspension. 

væsentligt nedsat, dog ikke så nedsat, at du har ret til førtidspension. 

væsentligt nedsat, dog ikke så nedsat, at du har ret til førtidspension. 

Du kan få fl eksydelse, som svarer til efterløn. Men melder du dig ud af 

Du kan få fl eksydelse, som svarer til efterløn. Men melder du dig ud af 

Du kan få fl eksydelse, som svarer til efterløn. Men melder du dig ud af 

efterlønsordningen, har du heller ikke mulighed for at få fl eksydelse.

efterlønsordningen, har du heller ikke mulighed for at få fl eksydelse.

efterlønsordningen, har du heller ikke mulighed for at få fl eksydelse.
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TIL OPSLAGSTAVLEN · RIV UD OG GEM · TIL OPSLAGSTAVLEN · RIV UD 

Dato og tidsplan for 
FOA bilen 

Holsted 9.30 – 10.00 Åstruplund Borgergade 110, Glejbjerg
12. april 2012 10.30 – 11.00 Blomsterengen Blomsterengen 42, Holsted

11.15 – 11.45 Åparken Åparken 19, Holsted
Bramming 12.45 – 13.15 Østergården Nørremarken 23, Gørding
12. april 2012 13.45 – 14.15 Solgården Solgårdsvej 6, Bramming

14.30 – 15.00 Birkevangen Grønningen 2, Bramming

Vejen 9.30 – 10.00 Lindecentret Lindeparken 26, Bække
3. maj 2012 10.30 – 11.00 Birkely Maltvej 58, Askov

11.15 – 11.45 Kærdalen Kærdalen 1, Vejen
12.30 – 13.00 Bøgely Hovedgaden 2, Gesten

Brørup 13.30 – 14.00 Fredenshjem, Brørup Fredensvej, Brørup
3. maj 2012 14.15 – 14.45 Plejehjemmet Lundtoft Magnolievej 28, Brørup

Rødding 9.30 – 10.00 Dixensminde Dixensvej 3. Jels 
31. maj 2012 10,15 – 10.45 Nørrevang Skodborg Nørregade 6, Skodborg

11.00 – 11.30 Enghaven Rødding Engvej 3, Rødding
Ribe 12.30 – 13.00 Områdecenteret Åhaven Åhaven 1, Ribe
31. maj 2012 13.15 – 13.45 Margrethegården Skyttevej 200, Ribe

14.00 – 14.30 Karstensminde Hans Jensensvej 1, Gredstedsbro

Holsted 9.30 – 10.00 Åstruplund Borgergade 110, Glejbjerg
14.  juni 2012 10.30 – 11.00 Blomsterengen Blomsterengen 42, Holsted

11.15 – 11.45 Åparken Åparken 19, Holsted
Bramming 12.45 – 13.15 Østergården Nørremarken 23, Gørding
14.  juni 2012 13.45 – 14.15 Solgården Solgårdsvej 6, Bramming

14.30 – 15.00 Birkevangen Grønningen 2, Bramming

Vejen 9.30 – 10.00 Lindecentret Lindeparken 26, Bække
23. august 2012 10.30 – 11.00 Birkely Maltvej 58, Askov

11.15 – 11.45 Kærdalen Kærdalen 1, Vejen
12.30 – 13.00 Bøgely Hovedgaden 2, Gesten

Brørup 13.30 – 14.00 Fredenshjem, Brørup Fredensvej, Brørup
23. august 2012 14.15 – 14.45 Plejehjemmet Lundtoft Magnolievej 28, Brørup

Rødding 9.30 – 10.00 Dixensminde Dixensvej 3. Jels 
6. september 10,15 – 10.45 Nørrevang Skodborg Nørregade 6, Skodborg

11.00 – 11.30 Enghaven Rødding Engvej 3, Rødding
Ribe 12.30 – 13.00 Områdecenteret Åhaven Åhaven 1, Ribe
6. september 13.15 – 13.45 Margrethegården Skyttevej 200, Ribe

14.00 – 14.30 Karstensminde Hans Jensensvej 1, Gredstedsbro

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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Torsdag den 12. april 2012 kl. 14.00
Modeopvisning

”Josefi ne” viser den nye forårsmode 

Pris for modeopvisning, kaffe og kage kr. 75
Tilmelding senest onsdag den 4. april 2012 
på tlf. 40 43 40 95 (Lis Dastrup)

Torsdag den 3. maj 2012 Kl. 14.00

Hygge eftermiddag 

- tilmelding til udfl ugten ”Historiecenter Dybbøl Banke” 
den 31. maj 2012.

Pædagogisk medhjælper
Seniorklub FOA

Torsdag den 26. april 2012 kl. 10.00

Fritidshuset, Kirkegade 51, Esbjerg.

Formiddags kaffe.

Tilmelding til:
Inger Tosti Nielsen, tlf. nr. 26 33 81 45 eller
Åse Busk Nielsen (bedst mellem kl. 18.00-19.00) tlf. nr. 
75 15 33 87

Seneste tilmelding en uge før!

Senior FOA Vejen
Mandag den 2. april 2012 kl. 14.00 
Kærdalen Vejen.

Besøg af en demens konsulent 
fra Vejen Kommune

Hun vil fortælle om symptomer på demens, behandling 
og hvordan man takler det.

Tilmelding nødvendig, senest d. 26. marts.

Mandag den 7. maj 2012 kl. 14.00 

Foreningshuset, Byagervej 1, Brørup.

Et spændende liv på godt og ondt

v/ Bitten Laubjerg, tidl. lærer 
Bitten fortæller om de mange rejser, hun har været på 
med sin mand. 
Samtidig vil hun også fortælle om, hvordan det var at 
adoptere 2 søstre fra Korea.

- og hvordan det var at miste sin yngste, og hvordan man 
kommer videre.

Tilmelding nødvendig, senest d. 30. april.

Onsdag den 13. juni 2012

Udfl ugt

Tilmelding til alle arrangementer:

Inga Damgaard, formand
tlf. 75 38 27 59/ 40 31 40 07

Seniorklubber

Skal du med 
på udfl ugt?

Ja selvfølgelig, vi har 
det jo så hyggeligt 

på udfl ugterne

FOAs Efterløns- og 
pensionistklub
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Spot dine kulhydrater
Mandag den 23. april 2012 kl 17.00
hos FOA Esbjerg (kantinen)

Klubben får besøg af Solveig Pedersen fra Bailine Esbjerg:
»Kulhydrater er de små dyr, der krymper dit tøj i skabet om natten.«

Du kender vittigheden, men kender du forskel på de gode og dårlige kulhydrater?
Solveig inviterer dig på kulhydratsafari, og vil derudover fortælle om de behandlinger Bailine giver for at gøre en 
forskel fysisk for dig.

Mærk og se forskel på din krop og din energi på kort tid. 

Deltagere denne aften vil få en gratis prøvetime med efterbehandling i infrarød sauna på klinikken Bailine Esbjerg.
Læs mere på www.bailine.dk 

Denne aften er åben for alle kvindelige FOA medlemmer
- tilmelding senest 16. april 2012 til sannemonberg@mail.dk 

By vandring
Kom med på en spændende byvandring 

i det gamle Esbjerg

Onsdag den 9. maj 2012 
kl. 16.00-18.00

Jørgen Dichmann Rasmussen vil fortælle og guide 
os igennem det gamle Esbjerg

Derefter er klubben vært ved lidt spiseligt.

Vi mødes på Torvet ved Rytterstatuen kl. 16.00.

Bindende tilmelding til Servicehjørnet 
tlf. 46 97 10 44 

senest 26. april 2012.
(husk CPR- og tlf. nummer ved tilmelding)

Klubber

Lokalklubben 
for 

Bramming – Gørding

Torsdag den 31. maj kl. 19.00                        
Du inviteres til en kanon Sommerudfl ugt til:

Skovlund Ismejeri & Gårdbutik.  

----------------- 

Den nye bestyrelse valgt på 
generalforsamlingen 2012:

Formand: Karin Jepsen

Næstformand: Marianne Jessen

Kasserer: Hanne Jensen/Sanne Jensen.

Sekretær: Eva Nielsen

Bestyrelsesmedlem: Sanne Jensen

Suppleanter: Carina Pedersen og Irene Ingvardsen
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Nyt fra a-kassen

Regeringen har den 23. februar 2012 vedtaget nye love.
Vi giver jer her et overblik over nogle af ændringerne, og hvornår de skal gælde fra.

Regelområde Ændring Gælder fra

Rådighed og 
selvforskyldt 
ledighed

2 ugers karantænen ved gentagne udeblivelser fra samtaler i a-kassen og i 
jobcentret eller hos anden aktør afskaffes.
Fremover vil sanktionen for udeblivelse (både første gang og gentagen) altid være 
en ”så længe”-sanktion – det vil sige ingen dagpenge så længe, man udebliver.

5. marts 2012

Selvvalgt 
uddannelse

Ydelsen under de 6 ugers selvvalgt uddannelse ændres fra uddannelsesydelse 
(maks.-sats) til almindelige dagpenge (individuel sats). 
Selv om uddannelsesydelsen erstattes af dagpenge, videreføres de nuværende 
rådighedsregler under selvvalgt uddannelse. Det betyder, at medlemmet under 
heltidsuddannelse skal stå til rådighed for henvist arbejde, men der er ikke pligt til 
aktiv jobsøgning.
Prisloftet
Prisloftet ved selvvalgt uddannelse på alment niveau og på 
erhvervsuddannelsesniveau afskaffes.
Prisloftet skal altså fremover kun gælde kurser på videregående niveau.

5. marts 2012
1. april 2012

CV Kravet om, at a-kassen under en CV-samtale skal pålægge medlemmet at søge to 
konkrete job, bortfalder. Det samme gælder ved jobsamtalerne i jobcentrene eller 
hos anden aktør. 
Kravet om, at et CV skal indeholde mindst 1 job-ønske inden for områder med 
gode beskæftigelsesmuligheder, bortfalder.

5. marts 2012
5. marts 2012

Befordring Befordringssatserne harmoniseres og udbetales med 1,05 kr./km. (2012-tal) under:
· Vejledning/opkvalifi cering
· Virksomhedspraktik
· Offentligt løntilskudsjob
· Selvvalgt uddannelse (erhvervsuddannelsesniveau)
· AMU/FKB (beskæftigede)
Befordringssatsen gøres skattefri uanset hvilket tilbud , der udbetales til.

5. marts 2012

Aktiv 
beskæftigelses-
indsats

Kravet om mindst 6 måneders forudgående ledighed for at få et privat 
løntilskudsjob gælder ikke for medlemmer, der 
· er enlige forsørgere, eller
· er over 50 år, eller
· er ufaglærte og uden gymnasial uddannelse

5. marts 2012

Sygefraværs
samtalen

Den lovpligtige 4 ugers-samtale med sygemeldte ledige afskaffes. 5. marts 2012

Dagpengerets-
forlængelse

Ingen forlængelse
Ledige, hvis dagpengeperiode udløber efter den 30.12.2012. 
For at blive omfattet af forlængelsen skal dagpengeperioden rent faktisk udløbe i 
tidsrummet fra den 1.7.2012 til den 30.12.2012. Der kan altså først tages endelig 
stilling til forlængelsen, når dagpengeperioden er udløbet.
Pauser i ydelsesforbruget kan betyde, at dagpengeperioden kommer til at strække 
sig ind i 2013, og så mistes den forlængelse, man ellers havde ret til. 
Ret til forlængelse
(Ledig før 1.7.10 og afkortet pr. 1.7.10)
Ledige, der er indplaceret før den 1.7.2010, og hvis (afkortede) dagpengeperiode 
udløber i tidsrummet fra den 1.7.2012 til den 30.12.2012.
Forlængelsen er på op til 26 uger. Den samlede dagpengeperiode inklusiv 
forlængelsen kan ikke udgøre mere end 208 uger i alt (inden for en 
referenceperiode på 6 år).
Ret til forlængelse 
(Ledig 1.7.10 eller senere)
Ledige, der er indplaceret den 1.7.2010 eller senere, og hvis dagpengeperiode 
udløber i perioden fra den 1.7.2012 til den 30.12.2012. 
Forlængelsen er altid på 26 uger. Dagpengeperioden for denne medlemsgruppe er 
altså på 130 uger inden for en referenceperiode på 3 år.

Skal gælde fra 
1. juli 2012
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Omkring 1.500 tilskadekomne, som tidligere har fået 
erstatning for tab af erhvervsevne frem til pensionsal-
deren, skal på grund af forhøjet pensionsalder enten 
have deres erstatning forlænget eller have et ekstra 
engangsbeløb udbetalt.
Hvis man tidligere har fået sin erstatning udbetalt som 
et engangsbeløb, får man en afgørelse fra Arbejds-
skadestyrelsen om, hvor meget man har ret til at få 
udbetalt ekstra. Beløbet bliver herefter udbetalt af 
arbejdsgiverens forsikringsselskab eller af Arbejdsmar-
kedets Erhvervssygdomssikring. 
Hvis man derimod får sin erstatning udbetalt hver må-
ned, får man et brev fra styrelsen om, at perioden med 
udbetaling af erstatning bliver forlænget frem til den 
nye pensionsalder. Herefter forlænger arbejdsgiverens 
forsikringsselskab eller Arbejdsmarkedets Erhvervssyg-
domssikring automatisk perioden.
De tilskadekomne skal ikke selv gøre noget for at få 

erstatningen for tab af erhvervsevne forlænget. Ar-
bejdsskadestyrelsen har fundet de relevante sager og 
er i gang med at kontakte de personer, som det drejer 
sig om. 
Forlængelsen af erstatningen berører personer, som 
er født i perioden 1. januar 1954 til 30. juni 1960. Det 
er et krav, at man enten har været ude for en arbejds-
ulykke 1. januar 2004 eller senere eller har anmeldt 
en erhvervssygdom den 1. januar 2005 eller senere. 
Endelig skal man tidligere have fået udbetalt erstatning 
for tab af erhvervsevne, enten i form af et engangsbe-
løb eller månedlige beløb. 
Personer, som tidligere har fået udbetalt engangsbeløb 
til erstatning for permanente udgifter til behandling 
eller hjælpemidler, kan også få udbetalt mere i erstat-
ning. De personer skal selv kontakte arbejdsgiverens 
forsikringsselskab eller Arbejdsmarkedets Erhvervssyg-
domssikring for at få udbetalt et ekstra engangsbeløb.

Nyt om  arbejdsskade:

Erstatninger fortsætter
frem til pensionen

Vil du høre
om de nye

efterlønsmuligheder?
FOA orienterer om de nye efterlønsmuligheder

- for dig, der er:
 født mellem 1. januar 1956 og 30. juni 1959

onsdag den 18. april 2012 kl. 16 og kl. 19 hos FOA Esbjerg

- for dig, der er:
født den 1. juli 1959 eller senere 

onsdag den 25. april 2012 kl. 16 og kl. 19 hos FOA Esbjerg

For alle i Vejen området
mandag den 16. april 2012 kl. 16 og kl. 19 på Kærdalen, Vejen

 
Tilmelding til alle møder senest den 12. april 2012 på tlf. 46 97 10 44

Husk at oplyse hvilket af de 6 møder, du deltager i.



BETALER SIG
SAMMENHOLD 

Hvis du er medlem af en organisation, der har en aftale med Tjenestemændenes Forsikring, 

kan du få adgang til gode forsikringer. Vi skilter ikke med, at prisen er lav. Selvfølgelig er 

den det, når du er med på holdet. Du er godt dækket ind og får god service, hvis du får brug 

for din forsikring. Måske er det derfor, at vi har Danmarks mest tilfredse forsikringskunder.

Scan koden og få et godt tilbud - eller ring 7033 2828.

Attraktive forsikringer til dig der er med på holdet

www.tjm-forsikring.dk
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Konkurrence:
Hvor var FOA bilen 23. februar 2012 kl. 12.45

Svaret skal du sende til FOA senest 1. juni 2012,
og du er med i lodtrækningen om en FOA taske eller to fl asker FOA vin.

Navn:  _______________________________________________________

Adresse:  _____________________________________________________

Postnr. og by:  _________________________________________________

CPR.nr.:  ______________________________________________________

Vi gentager succesen:
CAFÈ forum for praktikvejledere og 

andre interesserede: 
Disciplinærnævnet

Patientklagenævnet er blevet til Sundhedsvæsnets Disciplinærnævn, en under afdeling af Patientombuddet.
Social og sundhedsassistent Marianne Jensen har siddet som nævnsmedlem i Patientklagenævnet og er for nylig 
beskikket til at fortsætte i Disciplinærnævnet. Marianne fortæller om hendes oplevelser og erfaringer og kommer med 
eksempler og fokus områder.

• Hvad sker der når en patient klager?
• Hvad sker der med den anklagede fagperson?
• Hvordan behandles sagen?

Sundhedsvæsnets Disciplinærnævn har kompetence til at behandle klager fra patienter over autoriserede sundheds-
personers sundhedsfaglige virksomhed, herunder behandling af pleje, m.v. information, samtykke, lægeerklæringer, 
journalføring og tavshedspligt. 
Efter 1. januar 2011 overtog Patientombuddet Sundhedsstyrelsens rapporteringssystem med utilsigtede hændelser. 

• Hvad har det af indfl ydelse i din dagligdag? 
• Kan man som enkelt person forebygge klager?

Kom og hør hvordan systemet arbejder for de patienter, som du plejer og behandler og for dig som fagperson.

Tirsdag 17.april 2012 kl. 14.30 – ca.16.00,
hos FOA Esbjerg, Frodesgade 125 a, 6700 Esbjerg

Tilmelding senest den 10. april 2012 på telefon 46 97 10 44 eller mail: esbjerg@foa.dk
Forplejning: Kaffe/te og frugt
Vær hurtig – tilmeld dig inden den 10. april 2012, da vi bliver mange!

Social- og sundhedssektoren
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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 Servicehjørnet

mandag kl. 10-16 kl. 10.16

tirsdag kl. 10-16 kl. 10-16

onsdag efter aftale kl. 10-14

torsdag kl. 10-16 kl. 10-16

fredag efter aftale efter aftale

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

Husk vi har lukket 1. maj og Grundlovsdag (5. juni).

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@12move.dk

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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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.

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!

FOA har brug for 
de rigtige 

oplysninger om dig

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

Pædagogiske 
Pædagogiske 
Pædagogiske 
Pædagogiske 
Pædagogiske 
Pædagogiske 
Pædagogiske 
Pædagogiske 
Pædagogiske 
Pædagogiske 
Pædagogiske 
Pædagogiske 

assistenterassistenterassistenterassistenterassistenterassistenter
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Tag med FOa esbjerg 
i LegOLaNd® 12. – 13. maj eLLer 

16. – 17. juNi 2012

sÆsONPas – sPar OP TiL 199,-
Kom i LEGOLAND® så tit du vil. Som medlem af FOA
Esbjerg har du mulighed for at opgradere din  
entrébillet på besøgsdagen til et sæsonpas til særpris  
og få masser af fordele. Pris for opgradering: Kun 246 kr. 
for børn – 276 kr. for voksne. Henvendelse skal ske i  
Informationen, inden du forlader parken.
 

dagsbillet til LegOLaNd® KUN 100,-*
 

*Specialpris kun for medlemmer
Max 4 stk. Herefter er prisen 185,-

 Normalpris 279,- / 299,-Børn 0-2 år er gratisBilletter kan 

købes hos 

FOA Esbjerg på 

tlf. 46 97 10 44 / 

eller bestilles på mail: 

esbjerg@foa.dk

Skal afhentes 

i afdelingen

Billetter kan 

købes hos 

FOA Esbjerg på 

tlf. 46 97 10 44 / 

eller bestilles på mail: 

esbjerg@foa.dk

Skal afhentes 

i afdelingen


