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Velfærdssamfundet ændrer sig i disse 
år.
Hvor forsvinder velfærdssamfundet 
hen, når der spares som vi ser i Es-
bjerg Kommune?
Det er en vigtig opgave for os i FOA’s 
faglige afdeling sammen med vores 
tillidsrepræsentanter at drøfte denne 
udvikling. Vi må forholde os til at fag-
ligheden sættes under pres.
Det er vores opgave at synliggøre 
det for politikerne. Vi sætter fokus på 
FOA´s velfærdsområder. Når man 
bruger salami-metoden, glemmer 
man at tage stilling til værdierne. Og 
hvornår hører besparelserne op? 
Det giver stof til eftertanke, at Vejen 
Kommune ikke skal spare, tværtimod. 
– Og her har de ældre mulighed for 
at komme i bad hver anden dag, hvis 
de ønsker det!
Hvordan ser det ud i Esbjerg?
Det sætter ældreområdet i perspektiv, 
for hvor forsvinder vores velfærd hen, 
og hvad er den politiske holdning?
Det bliver både den personlige pleje 
og rengøringen, der skæres i. Sidste år 

ville nogle kommuner kun gøre rent 
hos de ældre hver 4. uge, men det 
blev forhindret, for det var direkte 
sundhedsskadelig!
Velfærdssamfundet rulles tilbage, og 
det serviceniveau som vi tidligere har 
kendt kommer ikke tilbage. 
Men der er ingen dialog om værdier!
Regeringen gav 500 millioner ekstra til 
børneområdet, så normeringen kunne 
blive bedre i institutionerne. Men nu 
viser det sig, at børnene ikke får gavn 
af pengene, de ryger i ”den store 
kasse”.
Velfærdssamfundet udhules, og der er 
ikke længere sammenhæng, men det 
er vigtigt for os i FOA at sætte fokus 
på fagligheden. Det er nemlig noget, vi 
har forstand på, og det skal I alle være 
med til ude på arbejdspladserne.
I FOA mangler vi sikkerhed for, at 
kommunerne vil spare på bureau-
kratiet i stedet for, og vi hører om alt 
der skal skrives ned til statistikker og 
kontrol – hvad bruges det til? 
– I FOA håber vi på at politikerne vil 
tage ansvar for velfærdsområderne.
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Juletræsfest
FOA – Fag og Arbejde Esbjerg inviterer til juletræsfest:

Søndag den 2. december 2012 kl. 14.00 – 16.30
i Kvaglundhallen, Askekrattet 4, Esbjerg

- velkommen til en hyggelig familiefest

Billetter sælges fra 1. november 2012  

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

 

Jeg vil gerne bestille billetter til juletræsfesten.

Cpr. nr.  ___________________________________________________________________

Navn:  ____________________________________________________________________

Adresse:  __________________________________________________________________

Postnr.: ___________________  By: ____________________________________________

Antal voksne:  _____________   Antal børn:  ____________________________________

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

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

OBS! Dørene åbnes ikke før kl. 13.30.

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

HUSK:
Betaling/afhentning af billetterne skal ske senest torsdag den 29. november 2012 kl. 16.00.

Vi glæder os til at se dig og din familie!
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Af Lydia Lund Rasmussen

Det kan være svært som fremmed at komme til Danmark.
Svært at blive integreret i det danske samfund, lære spro-
get og få et job.

Men vi kan hjælpe hinanden!
Det er, hvad der sker i Mentornetværket, hvor danske 
kvinder og mænd hjælper indvandrere/flygtninge til at få 
fodfæste i det danske samfund.
Her arbejdes der med begreberne mentor (dansker eller 
velintegrerede indvandrere) og mentee (nydansker).
I Mentornetværket matches man en mentor og en men-
tee, som mødes løbende igennem et halvt til et helt år.
Formålet med disse møder kan være at finde et job, og 
det kan være at komme i gang med en uddannelse, men 
også at blive bedre til dansk samt at få viden om det dan-
ske samfund og kultur. Alt sammen skal føre til en bedre 
integration.
Koordinator for Mentornetværket, der dækker Esbjerg, 
Fanø og Varde Kommune, er Tatiana Rusuberg.
- Vi ved, det er svært for nydanskere at få et job, men 
vi ved også, at over 50 procent af alle jobs bliver besat 
via det personlige netværk. Det gør det ekstra svært for 
indvandrere/flygtninge at få et job, for de mangler netvær-
ket. Det kan de få her gennem mentorordningen, fortæller 
Tatiana Rusuberg.
- Men det giver også et indblik i det danske samfund, og 
de muligheder der er, så man lettere integreres. 
- Vi oplever, at det ikke kun er nydanskerne, men også 
mentorerne der får meget ud af at være med i mentor-
ordningen.
- Vi prøver at matche parrene, så de passer sammen både 
uddannelses- og arbejdsmæssigt. I øjeblikket er jeg eksem-
pelvis på jagt efter en dyrlæge, der vil være mentor.
- Inden for FOAs område har vi mange indvandrere/flygt-
ninge i beskæftigelse, så her har vi til stadighed brug for 
flere mentorer, der kan hjælpe nydanskerne eksempelvis 
med at komme i praktik og senere i gang med uddannel-
sen.

Sammen kan vi
hjælpe hinanden

Mentornetværket fører danskere og nydanskere sammen i et 
match som skal give bedre integration

Korps af rollemodeller
Et af de nyere tiltag i Mentornetværket er en korps af 
forældre-rollemodeller.
Korpset består af forældre med etnisk baggrund. 
Deres børn har gennemført eller er i gang med en 
uddannelse.
De giver gode erfaringer videre til både etniske foræl-
dre samt deres børn/unge om, hvordan man håndte-
rer de udfordringer, som der kommer, når deres unge 
mennesker skal i gang med et uddannelsesforløb.

Tatiana Rusuberg, tovholder for Mentornetværket.
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- Ja, vi mangler hele tiden nye mentorer, fortæller Tatiana 
Rusuberg, der opfordrer til at give en hånd med i dette 
frivillige arbejde.
Når der laves et match, laves der en mentoraftale med 
de specifikke mål for forløbet, som kan vare fra et halvt til 
et helt år. Man mødes efter behov, - en til fire gange om 
måneden, men det er noget, man selv aftaler.
- I gruppen af mentees er der overvægt af mennesker 
mellem 30-50 år, men de sidste par år er gruppen mellem 
16-30 år vokset. Det er fortrinsvis mennesker, der skal 
have hjælp til at gå i gang med en uddannelse.
- Heldigvis ser vi så også flere yngre mennesker, der mel-
der sig som mentorer.

Tatiana Rusuberg kommer bl.a. ud på sprogskolerne for at 
fortælle om Mentornetværket, ligesom hun kommer ud på 
de større virksomheder for at opfordre ansatte til at blive 
mentorer.
Mentornetværket tilbyder også en række andre aktiviteter.
Der er bl.a. en sprogcafe for indvandrere/flygtninger, der 
ønsker at blive bedre til dansk.
Der er undernetværker, hvor man mødes omkring fælles 
interesser. Der er f. eks. litteraturgrupper, og en grupper 
der maler.
Men der arrangeres også en række sociale aktiviteter, så-
som fisketure, udflugter og fester. Eksempelvis har man lige 
været i tur i Hvidbjerg Strand Feriepark, hvor man havde 
lejet badelandet. Det var en tur kun for kvinder og børn!

Selvstændig 
organisation
Mentornetværket er en selvstændig organisation med 
en bestyrelse, og eneste ansatte er Tatiana Rusuberg 
som tovholder/koordinator.
Det blev startet i 2005 under KVINFO, men da de 
valgte at nedlægge nogle afdelinger, var der menne-
sker i Esbjerg-området, der synes ideen var så god, at 
de valgte at fortsætte arbejdet.
Der skal løbende søges fonde, så der er midler til at 
gennemføre arbejdet. Bl.a. bliver man støttet af de tre 
kommuner Esbjerg, Varde og Fanø, samt fra Social- og 
integrationsministeriet.
Der er ca. 560 medlemmer af Mentornetværket, - lidt 
over halvdelen er indvandrere/flygtninge. Tatiana Rusuberg kommer fra Sct. Petersborg i Rus-

land. Hun kom til Esbjerg for 10 år siden, da hun blev 
dansk gift.
Hun har en universitets-uddannelse(litteratur og 
sprog) og har bl.a. undervist udenlandske studerende, 
der tog et semester til Rusland for at lære det russiske 
sprog.
Hun har været ansat i Mentornetværket siden starten 
i 2005.

Du kan læse mere om Mentornetværket på:  
www.mentoresbjerg.dk

Du kan også kontakte Tatiana Rusuberg på  
tlf. 75 13 98 11 
eller mail: tatiana@mentoresbjerg.dk

Open by Night i Vejen
FOA Esbjerg deltog sammen med andre fagforeninger i LO-teltet ved Open by Night i Vejen.

Det var igen velbesøgt, og der var god stemning og debatlyst. 
I forgrunden Susanne Johannsen og Helle Saksager.
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Udfordringen var en hen-
vendelse fra OK Fonden 
til Esbjerg Kommune om 
overtagelse af en del af 
Strandby Plejecenter.
Stor undren fra medar-
bejdere og tillidsrepræ-
sentanten, at det kun 
var 63 plejeboliger, der 
var interessante og ikke 
resten af plejecentret.
Direktør i Sundhed og 
Omsorg Arne Nikolajsen 

holdt et møde med medarbejderne, så de var oriente-
ret, inden der kom en pressemeddelelse ud. 
Der var mange tanker og spørgsmål. Kan vi beholde 
vores arbejde? Hvilken overenskomst, vilkår og løn skal 
vi arbejde efter? Har vi fortsat en tillidsrepræsentant, der 
kan hjælpe i det daglige, når der er spørgsmål og behov 
for hjælp?
Alt gik meget stærkt. Møder blev afholdt og fl ere kom 
til. Melding om, at overtagelse skulle ske først i 2013 
blev meddelt.
FOA og tillidsrepræsentanten holdt møde for at snakke 
om den viden, vi indtil nu havde og aftalte fortsat at 
arbejde tæt sammen om informationerne.
Så vi det komme – nej. I Sundheds- og Omsorgsudval-
get var der sagt ja til at se på, hvad der lå i henvendelsen 
fra OK Fonden.
SOSU Sektoren var opmærksom på, at der i samme 
periode i pressen kom frem, at Billund Kommune skulle 

forvente en merudgift til et privat Friplejehjem i 

Filskov, hvor der netop var offentlig gjort en efterregning 
på 2,5 millioner. 
En plejehjemsplads på det plejehjem kostede 3 gange så 
meget, som en plads på de kommunale plejecentre. Op-
lysninger som fortsat skulle have stor opmærksomhed! 
Hvis der var samme risiko i ”modellen” her i Esbjerg, kan 
det betyde, at der mistes penge og de kommunale ple-
jecentre vil have færre penge til den service der leveres. 
 Ifølge informationer skal OK Fonden ikke generere et 
overskud, men er et Non Profi t foretagne. 
Der er alligevel bekymring for, at den kommunale pleje 
udhules!
I fl ere år er der netop i Sundhed og Omsorg arbejdet 
med strukturen og en oplevelse af, at organiseringen 
er faldet godt på plads. Rigtig mange medarbejdere har 
deltaget i struktur ændringer og har brug for tryghed og 
et godt arbejdsmiljø i hverdagen. 
Det er også vigtigt, at der i velfærden fortsat ydes kvali-
tet for alle ældre, der har behov for hjælp.
Vi i FOA skal fortsat arbejde med arbejdsmiljø, trivsel, 
kompetence udvikling og ordnede løn og vilkår for 
vores medlemmer.
Er OK Fonden en realitet, indgår FOA i et samarbejde 
om overenskomst løn og arbejdsvilkår for medarbej-
derne og med en forventning om, at SOSU overens-
komsten tiltrædes.
I Kolding har OK Fonden haft ansvar for et plejecenter 
i mange år og der er indgået overenskomst med FOA 
Kolding, som kan berette om et godt og konstruktivt 
samarbejde med plejecentrets medarbejdere, tillidsre-
præsentant og ledelse. 
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Social- og sundhedssektoren

Esbjerg blev
udfordret

OK fonden overtager – måske
- en del af Strandby Plejecenter

I FOA har vi bøger på lager, som du skal bruge
I FOA har vi bøger på lager, som du skal bruge
I FOA har vi bøger på lager, som du skal bruge

på din uddannelse…på din uddannelse…på din uddannelse…

- og der er 25 procent i rabat på alle bøgerne.
- og der er 25 procent i rabat på alle bøgerne.
- og der er 25 procent i rabat på alle bøgerne.
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Social- og sundhedssektoren
Disciplinærnævnet 
- nødvendig viden

Tør du fortsat arbejde uden viden om konsekvenser?

CAFÈ forum for alle interesserede

Mandag 12. november 2012 kl. 15.30 –17.00 
hos FOA Esbjerg, Frodesgade 125A, 6700 Esbjerg

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn tidligere Patientklagenævnet er en underafdeling af Patientombuddet.
Social- og sundhedsassistent Marianne Jensen er beskikket til at sidde i Disciplinærnævnet. Marianne Jensen fortæl-
ler om hendes oplevelser og erfaringer, og hun kommer med eksempler og fokusområder.

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

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har kompetence til at behandle klager fra patienter over autoriserede sund-
hedspersoners sundhedsfaglige virksomhed, her under behandling af pleje, information, samtykke, lægeerklæringer, 
journalføring og tavshedspligt.
Det er Patientombuddet, der har 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 
- vigtig viden for dig som fagperson.

Tilmelding senest den 7. november 2012 
på mail: esbjerg@foa.dk eller telefon 46 97 10 44 

Forplejning: Kaffe/te og frugt

Faglig Fora

Er du uddannet social- og sundhedsassistent/ 
social- og sundhedshjælper?

FOA udleverer emblemer, hvor der står hvilken 
uddannelse, du har taget.

Hvis du har mistet dit emblem eller det er gået i 
stykker, så kontakt FOA for at få et nyt.



afdelingsnyt 4/20128

Af Lydia Lund Rasmussen

Det er nu godt et år siden, det nye storkøkken i Vejen 
Kommune blev taget i brug.
Da blev en række produktionskøkkener nedlagt og om-
dannet til modtagekøkkener.
Således også på plejecentret Enghaven i Rødding, hvor 
Birthe Olsen er køkkenleder.
I dette køkken kunne hun sidste år fejre 25 års jubilæum, 

og ved overgangen til modtagekøkken blev hun chefen.
Nu er rutinerne kørt ind, men det har været en omvælt-
ning, og hun savner at lave maden selv.
Hun synes heller ikke, arbejdsdagen er blevet lettere.
Hun serverer mad for 85 personer. De 25 bor i de små 
lejligheder, der ligger i forbindelse med plejecentret, mens 
60 af dem bor på selve centret. Omkring halvdelen af dem 
spiser sammen i cafeteriet, mens resten får serveret ude i 
de enkelte afdelinger.

Kost- og servicesektoren

Rutinerne er
blevet lagt om

Fra produktionskøkken til modtagerkøkken. 
Vi har besøgt Enghaven i Rødding

Travlhed i køkkenet når portionerne skal fordeles og afhentes. Menuen står på farserede porrer.
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- Vi får maden leveret som kølemad to gange om ugen, og 
så varmer vi den selv op. Vi får en madplan med 12 retter, 
så vi her i køkkenet selv kan vælge menuen.
- Derudover laver vi her i køkkenet smørrebrød til aften, 
bager kage til kaffen og forbereder morgenmaden, så 
der er stadig en del indkøb.
- Men da vi har alt inventaret stående, så vælger vi selv at 
lave maden, når vi har de forskellige arrangementer her i 
huset, fortæller Birthe Olsen.
Der har lige været en aften med stegt ål og stuvede kar-
tofler. Da blev der stegt 23 kg ål, og så er køkkenlederen i 
sit es.
- De mangler jo duften af mad, men beboerne har af-
fundet sig med det. Det kan jo ikke være anderledes, er 
holdningen.
I køkkenet på Enghaven er der 4 medarbejdere: to fastan-
satte på 35 timer, en fleksjobber og en med løntilskud. 
Da der blev produceret varm mad var der 7 ansatte, og 
alle fik tilbudt arbejde i det nye storkøkken.

God debat ved
OK-møderne

Kost og Servicesektoren har afviklet 15 overenskomst-
møder i samarbejde med Social- og sundhedssektoren, 
og der har været en god debat på møderne. 
Der er kommet forslag ind om tryghed i ansættelsen, 
kompetenceudvikling og ændringer til arbejdstidsreg-
lerne. Disse er nu sendt videre til Forbundet som input 
til overenskomstforhandlingerne.
Det er ikke uden grund at netop tryghed og kompe-
tenceudvikling har været et af de store ønsker. 
Medarbejderne bliver mere og mere pressede i 
hverdagen på arbejdspladsen, og de føler sig utrygge 
og det er sjældent husassistenterne, som kommer i 

betragtning, når der tales om uddannelse og kompe-
tenceudvikling. 

Opkvalificering
På Sydvestjysk sygehus er man godt i gang med op-
kvalificering af samtlige hus- og rengøringsassistenter, 
og samtidig er det 3. hold startet på uddannelsen som 
erhvervsuddannede hospitalsserviceassistenter. 
Samlet skal dette give bredere – og mere afvekslende 
– jobfunktioner. Dette er sket i samarbejde med de 
faglige organisationer. Det er også et tiltag i at forbedre 
det fysiske arbejdsmiljø, fortæller Susanne Johannsen

En enkelt beboer henter selv sin mad i køkkenet, og får den leveret 
personligt af Birthe Olsen

Så er der klar til servering. Birthe Olsen (t.v.) har gjort rullebordet klar 
til afhentning, hvor aftenens smørrebrød til afdelingen også er med
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Af Lydia Lund Rasmussen

Det er vigtigt, at børn stimuleres sprogligt.
Jo tidligere jo bedre.
Derfor har dagplejen i Vejen Kommune gjort dialogisk 
læsning obligatorisk. 
En indsats som nu har kørt i godt et års tid. Alle dagple-
jepædagoger i kommunen blev i et pilotprojekt i foråret 
2011 uddannet i dialogisk læsning. Det var afgørende, 
at alle dagplejepædagoger var med i projektet, så alle 
dagplejere kunne blive vejledt i at bruge dialogisk læsning, 
fortæller dagplejeleder Bodil Vetter og dagplejepædagog 
Christine Andersen.
Allerede nu kan man se et foreløbigt resultat af dialogisk 
læsning. Der er positive tilbagemeldinger fra børneha-
verne, som har modtaget de første børn, der har deltaget 
i projektet.
- Mange dagplejere synes, det kan være svært at læse højt 
for børn i dagplejen, for de er urolige og ukoncentrerede. 
Nu er situationen en hel anden.

- Nu vælger man én bog, som læses hver dag. Det kan 
eksempelvis være en af Totte bøgerne. Så sættes der fokus 
på udvalgte ord: hue, vanter og lignende ord, som er ord 
børnene kan forholde sig til. Og så bliver der talt om de 
ord/begreber, så her kommer dialogen ind.
- Børnene elsker det, og det kan tage meget lang tid at 
læse bogen, fordi børnene er aktive deltagere. Det er 
gentagelsen, der gør, at de lærer ordene, og ser hvordan 
de ser ud på skrift. 
- Det er alt sammen med til at give børnene et større ord-
forråd. Det er det, man også har oplevet i børnehaverne, og 
vi håber, det også vil kunne mærkes, når de starter i skolen.
- Undersøgelser viser, at 10 procent af alle børn har en 
vanskelig sprogforståelse. Det er disse børn, vi håber at 
kunne ”samle op” med vores nye indsats.
- Det er faktisk en meget enkel metode, og dagplejerne 
har taget godt imod det, fortæller Bodil Vetter og Christina 
Andersen. De fortsætter :
- Det er sådan, at børn lærer sprog, fordi de har brug for 
sproget til at forklare sig, til at indgå i lege og til at løse 

Pædagogisk sektor

Dagplejebørnene
stimuleres sprogligt

Vejen Kommunes dagplejere arbejder med dialogisk læsning

Vær opmærksom
på modregning

Pædagogmedhjælpere der er fyldt 55 år i 2010 (og måske også før 2010) skal være opmærksomme på, om de er 
blevet modregnet i timer.
Tidligere kørte ”Frit Valg ordningen” fra maj til maj, – men nu er det kalenderåret, og derfor mener Esbjerg kom-
mune, at man ikke både kan afholde 5 dage i 2011 og 5 dage i 2012. 
Kommune har derfor modregnet ca. 10 timer hos nogle af jer - pædagogmedhjælpere og pædagogisk assistenter.
Dette er FOA ikke enig i, så sagen er sendt til Forbundet, fortæller faglig medarbejder Susan Bønnelykke fra Pæda-
gogisk sektor.
Her du spørgsmål er du velkommen til at kontakte FOA

HUSKHUSKHUSK
Du kan møde FOA på Julemessen i Brørup/ HolstedDu kan møde FOA på Julemessen i Brørup/ HolstedDu kan møde FOA på Julemessen i Brørup/ Holsted

den 10. og 11. november 2012 den 10. og 11. november 2012 den 10. og 11. november 2012 
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konfl ikter etc. Men det er ikke det samme, som at de også 
har ordforståelsen, det er det, dialogisk læsning skal være 
med til at give dem.
- Vi håber, dialogisk læsning er med til at give børnene et 
større ordforråd, samt at de bliver bedre til at forklare og 
udtrykke sig.
- Forældrene har også oplevet forandringerne, og det 
er vigtigt, vi inddrager dem, så de også har fokus på de 
samme ord som i dagplejen.

For at vise, hvad der sker i en dagplejegruppe under 
dialogisk læsning, så har dagplejepædagogerne optaget 
videoklip, som helt klart viser, hvor engagerede børnene er. 
Der er ro, - og alle deltager. 
Videoklip som Christina Andersen nu holde workshop om 
på en konference under undervisningsministeriet.
- Vi er i hvert fald meget begejstrede, siger dagplejepæda-
gog Christina Andersen.

Bodil Vetter(t.v.) og Christina Andersen er begejstret for dialogisk læsning

Hvis du arbejder som aften- eller Hvis du arbejder som aften- eller Hvis du arbejder som aften- eller 

nattevagt, bliver sygemeldt og nattevagt, bliver sygemeldt og nattevagt, bliver sygemeldt og 

kommer på sygedagpenge,kommer på sygedagpenge,kommer på sygedagpenge,

så husk at komme ind i A-kassen 
så husk at komme ind i A-kassen 
så husk at komme ind i A-kassen 

og få dine timer omregnet til 37 og få dine timer omregnet til 37 og få dine timer omregnet til 37 

timer, ellers får du kun for de timer, ellers får du kun for de timer, ellers får du kun for de 

timer, du har. timer, du har. timer, du har. 
Det samme gælder, hvis du f.eks. Det samme gælder, hvis du f.eks. Det samme gælder, hvis du f.eks. 

arbejder under 37 timer, men har arbejder under 37 timer, men har arbejder under 37 timer, men har 

weekendvagter, så skal der også weekendvagter, så skal der også weekendvagter, så skal der også 

ske en omregning. ske en omregning. ske en omregning. 
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GENERALFORSAMLING
FOA - Fag og Arbejde Esbjerg indkalder til generalforsamling

 
Onsdag den 20. marts 2013 kl. 18.00 

på UC Syddanmark (Seminariet), Skolebakken 171, Esbjerg
 

Dagsorden i henhold til lovene.
 

Afdelingsbestyrelsen

Arbejdspladsbesøg
Uge 46 – 12.-16. november 2012 vil FOA Esbjerg igen tage ud på arbejdspladsbesøg. 

Her vil vi gerne i dialog med medlemmerne om deres hverdag på arbejdspladsen. 

Vi kommer på arbejdspladserne efter ønske og aftale med tillidsrepræsentanten. 

Ønsker du besøg på din arbejdsplads, er du velkommen til at kontakte koordinator Susanne Johannsen, 
- tlf. 76 10 93 50 eller mail: sujo@foa.dk 

Emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen/
sektorgeneralforsamlinger skal indsendes skriftligt 
til formanden/sektorformanden senest 2 uger før 
generalforsamlingernes afholdelse.
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Teknik- og servicesektoren

Generalforsamling
Torsdag den 21. februar 2012 

kl. 17.00 

hos FOA Esbjerg, Frodesgade 125A, Esbjerg

Dagsorden i henhold til lovene.

Pædagogisk sektor

Generalforsamling
Onsdag den 6. marts 2013 kl. 18.00

på UC Syddanmark (Seminariet), Skolebakken 171, Esbjerg

Dagsorden i henhold til lovene.

På valg er sektorformand Jytte Mose, som modtager genvalg

Forslag til kandidater til sektorformandsposten skal indsendes skriftlig til formanden senest 4 uger (6. februar 
2013) før generalforsamlingen.

Social- og sundhedssektoren

Generalforsamling
Tirsdag den 19. februar 2012 

kl. 17.00 – 18.30

Dagsorden i henhold til lovene.

Kost- og servicesektoren

Generalforsamling
Tirsdag den 26. februar 2013 

kl. 17.00 – 19.00

hos FOA Esbjerg, Frodesgade 125A, Esbjerg

Dagsorden i henhold til lovene.
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FOA Esbjerg har lagt en plan for, hvordan de kan hjælpe 
de medlemmer, som i første ½-år af 2013 ikke længere 
kan få dagpenge.
En gruppe der nu får højeste prioritet hos FOA Esbjerg.
Allerede først i september fi k de første, som mister dag-
pengene inden for de kommende 6 måneder, et brev fra 
FOA med et tilbud om hjælp, fortæller a-kasseleder Jens 
Åge Jensen.
- I første halvår af 2013 drejer det sig om ca. 50 medlem-
mer fra de tre kommuner: Esbjerg, Vejen og Fanø.
- De får et brev fra os, og så skal de henvende sig til FOA, 
hvis de ønsker vores hjælp. 
- Vi samarbejder med vores faglige afdeling, for gennem 
vores netværk at fi nde nogle jobåbninger.
- Det er gennem netværket, de fl este får job, og det er no-
get af det, vi også fortæller dem, at de skal gøre brug af. Vi 
vil også hjælpe med jobsøgning gennem job databaserne: 
FOA job og job-indeks, som er de to største job-databa-
ser, hvor der er alle slags job.
- Vi opfodrer dem til at tænke bredere, - også søge jobs 
som ikke lige er inden for det fag, de er uddannet.
- Men det kan også være, de skal i gang med en ny uddan-

nelse, siger Jens Åge Jensen der sammen med medarbej-
dere sidder klar ved telefonen for at hjælpe dig videre, hvis 
du er én af dem, der mister din dagpengeret inden for de 
kommende måneder.
- Hvem er det, som nu mister dagpengeretten?
- Langt de fl este i gruppen er født i 60’erne-70’erne. De 
vil sige, de er mellem 40-50 år, og den største gruppe er 
social- og sundhedshjælpere, siger a-kasselederen.
Folketinget har vedtaget en akutpakke, som er øremærket 
de ledige, som har været ledige mellem 2 og 2½ år, og 
derfor står til at miste dagpengene i 2013.
I FOA har man fokus ikke kun på ordinære job, men også 
på jobrotation, virksomhedspraktik, job med løntilskud og 
opkvalifi ceringsjob.
I dag er der ca. 280 ledige medlemmer hos FOA Esbjerg. 
Et tal der har været stabil den seneste tid, men som 
stiger, hver gang der kommer nye hold nyuddannede fra 
skolerne. 
Men langt de fl este er kun ledige i en kort periode, så hos 
FOA Esbjerg er antallet af medlemmer, der mister dagpen-
geretten langt mindre end andre steder.

A-kassen

Får et tilbud
om hjælp

FOA Esbjerg klar til ekstra indsats til de medlemmer,
der står til at falde ud af dagpengesystemet

Salg via hjemmesider
På det seneste har vi oplevet, at medlemmer ledigmelder sig i forbindelse med, at de har mistet deres 
arbejde, men samtidig har de en virksomhed, der f. eks. sælger tøj eller andre varer/tjenesteydelser fra en 
hjemmeside.
Ledighed fra lønarbejde og samtidig drift af selvstændig virksomhed er ikke altid forenelig med retten til at få 
dagpenge.
Først skal det vurderes, om den selvstændige virksomhed kan betragtes som en bibeskæftigelse, der ikke er 
en hindring for arbejdssøgning til fuldtidsarbejde. Normalt skal den selvstændige virksomhed kunne udøves 
uden for normal arbejdstid.
Herudover skal alle arbejdsfunktioner, administration og transport i forbindelse med udøvelsen af den 
selvstændige virksomhed som bibeskæftigelse fradrages i dagpengene. Det gælder uanset om virksomheden 
giver underskud eller overskud samt uanset hvornår dette foregår.
Endelig er retten til dagpenge begrænset til 1½ år.
Vi opfordrer dig til at kontakte a-kassen, hvis du er i tvivl om din situation.
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Det er knapt et år siden, John Skovgaard blev valgt som ny 
formand for Teknik- og servicesektoren.
- Det har været lidt op ad bakke, mange nye ting jeg har 
skullet sætte mig ind i, og samtidig få det passet ind i mit 
daglige arbejde, fortæller John Skovgaard, som er ansat som 
teknisk serviceleder på Spangsbjergskolen.
Her er pedeljobbet normeret til halvanden stilling!
Men den nye formand har allerede peget kardinalpunkter 
ud, som han sammen med bestyrelsen arbejder på at få 
gennemført.
Det drejer sig om fl ekstid, tilkalde-betaling og mere uddan-
nelse.
- Forhåbentlig får vi snart indført fl ekstid. Det ser jeg som 
en kæmpe fordel, - både for os som ansatte, men også for 
arbejdsgiveren. Det giver rene linjer og en lovliggørelse af 
arbejde/fritid.
- I dag går jeg hjem kl. 15 præcis, selvom jeg er lige midt i 
noget, med fl ekstid ville jeg gøre det færdig, for jeg ved jeg 
får noget ”i den anden ende”.
- Det vil også være rart at kunne gå nogle dage før tid med 
god samvittighed, fordi man har opsparret fl ekstimer. – Så 

er der ingen grund til at se mistænkelig ud, når pedellen går 
før tid!
- Alt i alt synes jeg det vil være en fordel, men det bliver 
selvfølgelig frivilligt, om man vil med i ordningen, siger John 
Skovgaard, der også ser frem til at få mere faste rammer 
omkring hans hverv som sektorformand og fællestillidsre-
præsentant.
Sektoren har også haft møde angående de kommende 
overenskomstforhandlinger. Her er der et enkelt punkt, der 
har fået førsteprioritet.
- Vi vil have mere i løn, når vi kaldes ud om aftenen eller i 
weekenderne. I dag får vi minimum for en halv time efter 
FOA overenskomsten, - vi synes minimum skal være mindst 
to timer. Det vil jeg arbejde kraftigt for, siger John Skovgaard, 
der tidligere har været ansat i Esbjerg Lufthavn, hvor det 
altid gav minimum 4 timer at blive kaldt på arbejde.
Jeg arbejder også på, vi kan få et rotationsprojekt i gang, så 
vi kan komme på efteruddannelse. De fl este pedeller er 
uddannet håndværkere, men vi mangler den specielle viden, 
så vi kan gå ”bag tallene” i vores daglige arbejde, siger John 
Skovgaard.

betaler sig
Sammenhold 

Attraktive forsikringer til dig der er med på holdet
Hvis du er medlem af en af de organisationer, vi sam-

arbejder med, kan du blive kunde hos os. Vi skilter ikke 

med gode dækninger og gode priser. Selvfølgelig  får du 

det, når du er med på holdet, for sammenhold betaler sig. 

Nogle forsikringer er oven i købet uden selvrisiko. 

Tjenestemændenes Forsikring har de mest tilfredse 

forsikringskunder, du kan blive den næste. 

tjm-forsikring.dkScan koden og få et godt tilbud - eller ring 7033 2828 

Teknik- og servicesektoren

Vil gerne have
indført fl ekstid

Til overenskomsten er højeste prioritet
minimum to timer når man kaldes på arbejde
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Torsdag den 6. december 2012
Kl. 12.00
Julefrokost
i Skads Forsamlingshus
Pris kr. 175,00
Kom til julehygge og god mad. 
Den første genstand er gratis.
Tilmelding senest onsdag den 19. november 2012
Tlf. 40 43 40 95 Lis Dastrup

Torsdag den 3. januar 2013
Kl. 14.00
BANKO

Torsdag den 7. februar 2013
Kl. 14.00
Generalforsamling
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Tilmelding senest den 29. januar 2013, da klubben giver 
snitter.
Tlf. 40 43 40 95 Lis Dastrup

Alle klubmøder holdes i:
Fritidshuset, Kirkegade 51 – 53, Esbjerg
Hver den 1. torsdag i måneden.
Kaffen koster 5,00 kr. – medbring selv brød.
Ønsker du at vide mere om vores klub, er du velkom-
men til at ringe til Lis Dastrup tlf. 40 43 40 95

Seniorklubber

Uha…. Det er 
ved at være 
koldt, hvad 
skal vi lave??

Vi kan jo lige kigge i 
programmet og se 

de gode forslag.

FOAs Efterløns- og pensionistklub

Pædagogisk medhjælper Seniorklub FOA 

Onsdag den 14. november 2012
kl. 14.00
Fritidshuset, Kirkegade 51, Esbjerg.
Hyggedag  

Onsdag den 5. december 2012
kl. 18.00
FOA, Frodesgade 125, Esbjerg
JULEFROKOST
Medbring en lille pakke og dine egne drikkevarer 
Pris kr. 125,00.

Tilmelding senest den 26. november 2012 til Britta Toft 
Hansen tlf. 75 15 45 34.

Mandag den 3. december 2012 
kl.12.00
Den gamle Vejenhal, Fuglesangsallè 10 Vejen
Julefrokost
Som tidligere med god mad, musik, sang, gaver og godt 
humør.
Pris kr. 150. Tilmelding nødvendigt.

Tilmelding til alle arrangementer til:
Formand Inga Damgaard, tlf. 75 38 27 59 / 40 31 40 07
Næstformand Johanne Sørensen  tlf. 75 38 15 41/ 
28 60 15 41 

Mandag den 7. januar 2013 
kl. 14.00 
Fællesvirkevej i Holsted
Der har været et stort ønske om at se det:
Nye Storkøkken i Holsted,
- derfor besøger vi storkøkkenet.
Gitte Larsen vil fortælle om stedet og produktion af mad.
Vi køber kaffe med brød.  Tilmelding nødvendigt.

Mandag den 4. februar 2013
kl. 14.00 
Foreningshuset, Byagervej 1, Brørup.
Generalforsamling.
Tilmelding på grund af forplejningen.

Senior FOA Vejen
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Jule-
arrangement

Så er det igen tid til
sygehjælpernes årlige julearrangement:

Onsdag den 28. november 2012
kl. 18.00 – 22.00

hos FOA Esbjerg, Frodesgade 125A, Esbjerg

Kom og få nogle hyggelige timer i godt selskab.
Husk gave til terningespil á 30 kr..

Tilmelding til Servicehjørnet på tlf. 46 97 10 44 
senest den 19. november 2012

Faglig
fornøjelse
Torsdag den 22. no-
vember 2012 kl. 19.00
i Aktivitetshuset Hviding 

Klubben er vært ved smørrebrød. 
Øl og vand kan købes.

Tilmelding senest den 15. november 2012 på 
tlf. 52 76 72 28 eller 
mail: psykiatriklubbenesbjerg@hotmail.dk

Julehygge 
Torsdag den 22. november 2012 kl. 17-20 
hos FOA Esbjerg, Frodesgade 125A, Esbjerg

Der bliver lidt godt at spise, før det store pakkespil sættes i gang. Husk at medbringe en pakke til kr. 30,- 
Klubben udsætter som sædvanlig en fl ot gave til lodtrækning blandt medlemmerne.

Tilmelding senest den 18. november til:
Mail:  ssafaggruppeklub@gmail.com eller ved at sende en sms til 28 94 40 38.

Klubber
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General-
forsamling 
Mandag den 28. januar 2013 
kl. 16-20 
 
Klubben indkalder til ordinær generalforsamling i 
henhold til klubbens love. 

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

Efter generalforsamlingen bowler vi og til sidst slut-
ter vi af med spisning – alt foregår hos Fun World, 
Glarmestervej 6-12, 6710 Esbjerg V.

Husk at holde øje med hjemmesiden 
www.foa.dk/esbjerg - her er nyt fra klubben.

General-
forsamling
Der afholdes generalforsamling i sygehjælpernes 
faggruppeklub i henhold til lovene: 

Mandag den 4. februar 2013 kl. 18.00 – 22.00
hos FOA Esbjerg, Frodesgade 125A, Esbjerg

Klubben er som sædvanlig vært ved lidt godt mad.

Tilmelding til Servicehjørnet på tlf. 46 97 10 44 senest 
den 28. januar 2013.

Klubberne ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
Vi glæder os til at se jer i det nye år.
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Har du edb-skræk
- så har vi kuren!

FOA Esbjerg tilbyder datakursus 

Målgruppe: Begyndere og lettere øvede.

Hvis du er interesseret, så henvend dig til FOA 
Esbjerg, og vi vil vurdere, om der er grundlag for at 
lave et nyt kursus. Min. 10 deltagere. Der oprettes 
evt. venteliste.

Kontaktperson: Mette Gejl, mege@foa.dk eller  
telefon 46 97 10 64.

Du er også velkommen til at henvende dig i Servicehjørnet.

PenSam Forsikring blandt de absolut billigste
Der kan være rigtig mange penge at spare på forsikringsbudgettet, hvis man kigger sig lidt omkring.
    
I en undersøgelse offentliggjort i Søndagsavisen, er priserne hos PenSam Forsikring 7.700 kr. billigere end det dyreste selskab.
    
Søndagsavisen har sammenlignet priserne på fire typer almindelige forsikringer på tværs af 10 selskaber for en almindelig 
familie med 2 børn.
     
PenSam Forsikring var ikke med i sammenligningen, men beregninger lavet på de samme forudsætninger viser, at PenSam 
Forsikring matcher det billigste selskab i undersøgelsen, når det gælder en almindelig families forsikringer.

Priseksempel for et par med to børn i hus i Herlev, årlig udgift
PenSam Forsikring *Billigste i sammenligningen *Dyreste i sammenligningen

Hus 4.683 kr. 3.748 kr. 7.179 kr.
Indbo 1.624 kr. 1.729 kr. 3.138 kr.
Ulykke 2.290 kr. 3.400 kr. 4.354 kr.
Bil 4.207 kr. 3.530 kr. 8.818 kr.
I alt (inkl. evt. samleverrabat) 12.804 kr. 12.407 kr. 20.498 kr.

*Kilde: Søndagsavisen 24. - 26. februar 2012
     
Tjek, hvad DU kan spare hos PenSam Forsikring
Ring på 44 39 39 39 og få et tilbud eller en snak om dine forsikringsbehov.
Du kan også selv beregne priser på www.pensam.dk/forsikring.

Programmer: Word, E-mail/Internet og evt. Windows.
Varighed:  12 gange á 3 timer
 daghold (9 – 12) eller aftenhold (18 – 21)

 1 gang om ugen på skiftende ugedage

PenSam Forsikring blandt de absolut billigste
Der kan være rigtig mange penge at spare på forsikringsbudgettet, hvis man kigger sig lidt omkring.
    
I en undersøgelse offentliggjort i Søndagsavisen, er priserne hos PenSam Forsikring 7.700 kr. billigere end det dyreste selskab.
    
Søndagsavisen har sammenlignet priserne på fire typer almindelige forsikringer på tværs af 10 selskaber for en almindelig 
familie med 2 børn.
     
PenSam Forsikring var ikke med i sammenligningen, men beregninger lavet på de samme forudsætninger viser, at PenSam 
Forsikring matcher det billigste selskab i undersøgelsen, når det gælder en almindelig families forsikringer.

Priseksempel for et par med to børn i hus i Herlev, årlig udgift
PenSam Forsikring *Billigste i sammenligningen *Dyreste i sammenligningen

Hus 4.683 kr. 3.748 kr. 7.179 kr.
Indbo 1.624 kr. 1.729 kr. 3.138 kr.
Ulykke 2.290 kr. 3.400 kr. 4.354 kr.
Bil 4.207 kr. 3.530 kr. 8.818 kr.
I alt (inkl. evt. samleverrabat) 12.804 kr. 12.407 kr. 20.498 kr.

*Kilde: Søndagsavisen 24. - 26. februar 2012
     
Tjek, hvad DU kan spare hos PenSam Forsikring
Ring på 44 39 39 39 og få et tilbud eller en snak om dine forsikringsbehov.
Du kan også selv beregne priser på www.pensam.dk/forsikring.
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TIL OPSLAGSTAVLEN · RIV UD OG GEM · TIL OPSLAGSTAVLEN · RIV UD 

Rødding 9.30 – 10.00 Dixensminde Dixensvej 3. Jels 
1. november 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
1. november 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
15. november 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
15. november 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
29. november 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
29. november 2012 14.15 – 14.45 Plejehjemmet Lundtoft Magnolievej 28, Brørup

Rødding 9.30 – 10.00 Dixensminde Dixensvej 3. Jels 
13. december 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
13. december 2012 13.15 – 13.45 Margrethegården Skyttevej 200, Ribe

14.00 – 14.30 Karstensminde Hans Jensensvej 1, Gredstedsbro
2013

Holsted 9.30 – 10.00 Åstruplund Borgergade 110, Glejbjerg
10. januar 2013 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
10. januar 2013 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
24. januar 2013 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
24. januar 2013 14.15 – 14.45 Plejehjemmet Lundtoft Magnolievej 28, Brørup

Rødding 9.30 – 10.00 Dixensminde Dixensvej 3. Jels 
7. februar 2013 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
7. februar 2013 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

Dato og tidsplan for FOA bilen
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Af Lydia Lund Rasmussen

Det var rigtig spændende, og det gav dels både indblik og 
viden dels indfl ydelse.
Heidi Dahl - husassistent på Østerbycentret – har for 
første gang deltaget i et møde omkring de kommende 
overenskomstforhandlinger.

De møder som FOA har holdt en lang række af ude på 
arbejdspladserne, og hvor der – desværre – ikke møder 
ret mange medlemmer op.
Det er møder, hvor du kan fortælle FOA, hvad du synes, 
der skal lægges vægt på i de kommende overenskomstfor-
handlinger. Og hvor FOA giver deres holdning til, hvad der 
er muligt.
- Jeg synes, det var rigtig spændende, og det gav en god 
indsigt i, hvordan der arbejdes. Når der nu ikke er udsigt 
til, at der bliver det stor lønfremgang, så er det vigtigt, FOA 
ved, hvad vi medlemmer synes, de skal kæmpe for ved 
forhandlingerne.
- Der er så mange, der brokker sig, men det kan man ikke 
tillade sig, hvis man ikke møder op. Der var bl.a. to møder 
af halvanden times varighed om eftermiddagen på Øster-
bycentret, så det var nemt at deltage.
- Ja, jeg synes, det er rigtig ærgerligt, ja rent ud sagt for 
dårligt, at ikke fl ere møder frem, for det er vores fremtid, 
det gælder, siger Heidi Dahl.
Selv er hun sikker på, at hun vil være der igen, når der 
indbydes næste gang.

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
Der trækkes lod om to fl asker FOA vin!

På forhånd tak for din medvirken!

Blandt de mange indsendte fra sidste blad blev der trukket
lod om et gavekort til wellness, - værdi kr. 400,-
Den heldige vinder er : Susanne Nordahl, Vesterhavsgade 10, Esbjerg
(gavekortet kan afhentes i Servicehjørnet)

FOA har brug for de rigtige 
oplysninger om dig Vind to fl asker FOA vin

Gav både indblik og indfl ydelse
Ærgerligt at så få deltager i møderne omkring

overenskomstforhandlingerne, fastslår Heidi Dahl

Heidi Dahl: Det var 
hverken tørt eller 
kedeligt men rigtig 
spændende.
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AMU-uddannelser
Gratis for målgruppen
til og med erhvervsuddannelsesniveau

Hvis du har en videregående uddannelse, kon-
takt venligst skolen.

VEU-godtgørelse:  80% af dagpengesatsen

Praktikvejlederudd. Vejledere af SSA-elever
Periode:       28.01.-05.02. + 25.02.-27.02. 2013

Pleje og behandling af kræftpatienter
Periode:       25.02.-01.03. 2013 

Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser
Periode:       25.02. 2013 (1 dag)

Omsorg for personer med demens
Periode:      25.02.-01.03. 2013

Socialpsykiatri 1
(Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien)
Periode:       18.03.-22.03. + 08.04.-12.04. 2013

Forflytninger, arbejdsmiljø, etik og adfærd
Periode:       25.03.-27.03. 2013

Praktikvejlederudd. Vejledere af SSH-elever
Periode:       15.04.-19.04. + 27.05.-31.05. 2013 

Arbejde med sindslidende med misbrug
Periode:      13.05.-17.05. 2013

Seksualitet hos borgere i hjemmeplejen
Periode:      22.05.-24.05. 2013

Velfærdsteknologi i det daglige  
omsorgsarbejde
Periode:       28.05.-30.05. 2013

Kursusforløb for ledige social-  
og sundhedshjælpere
Periode:        14.01.-22.02. 2013
Periode:        13.05.-24.06. 2013

Gratis læse- og skrivekursus
FVU-dansk
Periode:        02.01.-14.01. 2013
hver dag kl. 8.20-13.20

FVU-dansk 
Periode:        16.01.-30.05.2013
hver onsdag kl. 16.30-19.30

Online kursustilmelding 
på www.efteruddannelse.dk 

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

Vind to flasker FOA vin
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Topdanmark

Juristernes- og Økonomernes Pensionskasse

Alm. Brand

PensionDanmark
Lønmodtagernes Dyr dsfond

Skandia (Gennemsnitskunde)

Nordea Liv og Pension

Danica Pension

Lægernes Pensionskasse
SEB Pension

Finanssektorens Pensionskasse

AP Pension

ATP
Arkitekternes Pensionskasse

Lærernes Pensionskasse

PFA Pension (moderselskab)

SAMPENSION
DIP

Jordbrugsakedemikere og dyrlæger

ISP

BankPension

MP Pension
Industriens Pensionsforsikring

PenSam Liv
Sygeplejersker, Pensionskassen for

Funk onærpension

5,7 milliarder i afkast i første halvår

|  PENSION  |  FORSIKRING  |  BANK  |

PenSam Liv fi k i første halvår 2012 et afkast på 6,8%
- et af de bedste investeringsresultater i branchen
Samlet hentede PenSam knap 5,7 mia. kr. hjem til pensionskunderne i PenSam Liv, PMF Pension og de tre pensionskasser i PenSam.

Sammenligning
af halvårsafkast

Ny investeringsstrategi skaber resultater
Det er de seneste års mere aktive investeringsstrategi, der fastholder PenSam
på den kurs, der gennem fl ere år har sikret rigtigt gode investeringsresultater.
   
Investeringsafkast før skat 2010 2011 Halvår 2012
PenSam Liv 9,0 10,8 6,8

På fi guren kan 
du se PenSam's afkast 

for første halvår af 2012 
sammenlignet med andre 

selskaber i branchen.

Tallene er taget fra selskabernes 
hjemmesider.

LÆS MERE
på

pensam.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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Fra det etniske køkken:

Bangladeshisk
lækker mad

Nyt, lækkert, billigt og nemt

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

”Kylling karry ”
Ca. 10 personer

Bangladeshisk navn: Murgir Torkary.

Ingredienser:
6 kg kylling
½ kg tomater
½ liter olie (raps/solsikke)
1 kg løg, fi nthakket
4 stk. hvidløg pasta
lidt salt
½ liter piskefl øde eller sødmælk
5 stk. kartofl erne. 
Krydderier :
3 stk. kanel hele
4 stk. nelliker hele
½ tsk. gurkemejepulver
1 spsk. knuste korianderfrø
½ tsk. rød stærk chili pulver (hvis I kan lide det) 
 1 spsk. Spidskommen pulver
4 stk. kardemomme grøn hel
1 spsk. ingefær pasta
4 stk. laurbærblade

Fremgangsmåde
Læg kyllingen i vand i ca. 10 min. 
Skyl tomater, løg, hvidløg, ingefær, kartofl er og kylling.
Skær dem i stykke. Kartofl erne skal være i hele stk.
Bland salt, krydderier, løg, hvidløg og ingefær.
Steg krydderierne med olie i en gryde og kom tomat, piskefl øde 
eller sødmælk og kylling i gryden.
Steg alle ting igen 30 min.
Server kylling karryen med salat (agurk, tomat og salt)
Server med Khichury ris (grøntsager ris) eller alm. ris, pizza brød 
og/eller Nan brød. 

Opskriften på Khichury ris kan du fi nde på 
hjemmesiden: www.foa.dk/esbejrg
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Konkurrence:

Hvilke farver har de forskellige sektorer:

1. Social- og sundhedssektoren? ___________________________________________________________________

2. Pædagogisk sektor? ___________________________________________________________________________

3. Kost- og servicesektoren? ______________________________________________________________________

4. Teknik og servicesektoren? _____________________________________________________________________

(svaret fi nder du inde i bladet)

Navn:  _______________________________________________________________________________________

Adresse:  ____________________________________________________________________________________

Postnr. og by:  _________________________________________________________________________________

CPR.nr.:  _____________________________________________________________________________________

Svaret sendes til FOA Esbjerg, Frodesgade 125A, 6700 Esbjerg senest 16. november 2012. 

- du er med i lodtrækningen om en FOA taske (den nye model) eller 2 fl asker FOA vin.

Vindere af konkurrencen fra sidste blad: 

Dorit Dela
Vesterhavsgade 30 A
Esbjerg

Helle Clausen
Øster Lindet Præstegårdsvej 22
Rødding

Susanne Marie Kristine Haahr Jørgensen
Grundtvigs Alle 43 G.
Esbjerg 

(Gevinsten kan aftentes 
i Servicehjørnet)

Susanne Marie Kristine Haahr Jørgensen

Kom til

FOAs Juletræsfest

se side 3


