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I dette 
nummer
Her i årets første nummer af Etteren bliver du inviteret til 
en række sjove og interessante arrangementer. Du kan 
blandt andet komme til forpremiere på Lone Scherfigs nye 
film, som hun selv kommer og præsenterer. Eller tag din 
kollega, ven eller bedre halvdel med til ølsmagning i 
Botanisk Have.

Som altid præsenterer vi vinderen af På sporet af 
ordet. Denne gang er det Erik, som er en af de 
sidste tjenestemandsansatte håndværkere på Sct. 
Hans i Roskilde. Ham kan du møde på side 4.

Hvis du selv kunne tænke dig at vise din arbejds-
plads frem samt vinde et gavekort på 400 kr., så 
skulle du tage og indsende din løsning af På sporet 
af ordet. Leg med på side 7.

På side 8 fortæller Peter om, at det er vigtigt altid 
at få anmeldt og registreret arbejdsskader – også 
når man regner med, at det hurtigt går i orden af 
sig selv igen. For nogle gange er man uheldig.

Den nye ferieaftale giver anledning til en masse 
spørgsmål. Etteren giver dig et overblik over de 
vigtigste ting du skal vide om forskellen på den 
gamle og den nye ferieaftale. Det er på side 12.

På forsiden af dette blad ser du Singh, som er 
ansat i Parkering København. Han har været på 
kursus hos FOA, og det gav ham en bedre forståel-
se for fagforeningens betydning

Her i foråret begynder der et nyt kursus. Denne 
gang handler det om IT på jobbet. Det er et rigtig 
godt kursus, hvis du har svært ved at skrive 
e-mails og bruge IT i dit job. 

Du kan også læse om den nye seniorpension. Det er på side 14. 
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The Kindness of Strangers
Kom med til forpremiere og mød instruktør Lone Scherfig. Det er gratis!

FOA 1 inviterer alle medlemmer til 
en lukket forpremiere, hvor den 
internationale stjerneinstruktør 
Lone Scherfig selv kommer og 
fortæller om sin nyeste film.
 
Lone Scherfig er en Danmarks 
mest kendte instruktører og står 
bag en række succeser i Danmark 
og udlandet. Blandt de mest kend-
te i Danmark er ’Italiensk for be-
gyndere’, ’Flamberede Hjerter’ og 
tv-serien ’Krøniken’.
 
Scherfigs nye film foregår i en 
forfalden, tidligere glamourøs 
restaurant i hjertet af New York. 
Her flettes karaktererne ind og ud 
af hinandens liv, mens de lidt efter 
lidt opdager, at deres håb og red-
ning kan ligge i mødet med nye 
medmennesker. I usikre og hårde 

tider, hvor mange lever på kanten 
af undergang, viser det sig, at 
tilfældige sammentræf og øjeblik-
ke af næstekærlighed kan få over-
raskende følger.

Medvirkende: Zoe Kazan, Andrea 
Riseborough, Jay Baruchel, Bill 
Nighy, Caleb Landry Jones, Tahar 
Rahim, Esben Smed, David Dencik 
m.fl. Tilladt for børn over 11 år.  

Forpremiere på filmen ’The 
Kindness of Strangers’ med 
introduktion  Lone Scherfig

Sted: CinemaxX på Fisketorvet – vi 
mødes i foyeren

Dato og tid: Mandag den 25. maj kl. 17 
– kom lidt før, så du kan få din billet

Tilmelding: foa1.dk/arrangementer

Tilmeldingsfrist: 5. maj kl. 17

Pris: Gratis

Målgruppe: Medlemmer af FOA 1 med 
op til to ledsagere

FOA 1 vil være til stede i foyeren fra 
kl. 16.30 og udlevere billetter 

FAKTA

Medlemsarrangement
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Vinderen af På sporet af ordet

 Erik holder liv i fredede bygninger
Udsigten fejler ingenting, 
da vi kører ad Bistrup Alle 
hen mod Østfløjen af 
Slottet, hvor Erik Jørgensen 
arbejder som håndværker 
på Psykiatrisk Center Sct. 
Hans. ”Det er bare synd, at 
udsigten er så stor en del 
af lønnen”, konstaterer Erik 
på en tør, men alligevel lun 
måde. 

Erik Jørgensen har i de seneste 36 
år haft sin daglige gang i de frede-
de bygninger. Han er uddannet 

I denne bygning er TV2’s dramaserie Sygeplejeskolen optaget.
Foto: Nina Ericsson, Etteren

Erik Jørgensen byder på kaffe i det beskedne kontor.
Foto: Nina Ericsson, Etteren
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tømrer, og sammen med kolleger-
ne fra Center for Ejendomme hol-
der han bygningerne vedlige i det 
daglige. Alene nøglestyringen er en 
gigantisk opgave.

Rum fyldt med nøgler
”Engang havde vi 23.000 låse at 
holde styr på”, fortæller Erik. ”Det 
var den største låseplan, Ruko 
nogensinde havde lavet.” I dag er 
der knap så mange låse, men der 
er stadig adskillige tusinde nøgler 
at holde styr på. ”Det er jo psykia-
triske patienter, vi har med at gøre. 
Så der er lås på rigtig mange skuf-
fer, skabe og vinduer, så patienter-
ne ikke skader sig selv eller andre”, 
forklarer Erik, mens han viser vej 
ind i et rum med nøgler fra gulv til 
loft. Det er næsten et museum 
over nøglernes udvikling. Der er 
gamle københavnernøgler med 
sirlige, gulnede mærkater, der er 
rundhovedede rukonøgler med 
nøgleskilte i pangfarver, der er 
elektroniske clicknøgler … Der er 
simpelthen nøgler fra hele Sct. 
Hans’ tohundredeårige historie.

Mange matrikler
Vi drikker kaffe fra en blå termo-
kande i det sparsomt indrettede 
kontor, hvor en række computere 
vidner om den komplekse opgave, 
som vedligehold af så mange 
bygninger er. Erik viser på en plan 
over området, hvor vi befinder os. 
Området ser gigantisk ud, og det er 
endda kun vest-delen af Sct. Hans. 
Øst-delen ligger en omtrent en 
kilometer herfra. En gang hørte 
Aunstrup, Stubbegård og Boserup 
Sanatorium også med til Sct. Hans. 
De er for længst solgt fra. Flere af 
bygningerne skal sælges fra i den 

Vintersolen kaster sine morgenstråler over de smukke bygninger.
Foto: Nina Ericsson, Etteren
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Det kan virke lidt mærkeligt, at en 
tømrer, der arbejder i Roskilde, er 
medlem af FOA 1. Og det kræver da 
også en forklaring. Københavns 
Magistrat (som det hed dengang) 
købte i begyndelsen af 1800-tallet 
Bistrup Gods for at bruge stedet som 
sindssygeanstalt. Fra at være 
Københavns kommunes hospital blev 
Sct. Hans en del af Hovedstadens 
sygehusfællesskab og senest overgik 
ansvaret til Region Hovedstaden. Så 
selv om Sct. Hans er placeret i Region 
Sjælland, så er det en del af Region 
Hovedstaden. FOA 1 organiserer de 
tjenestemandsansatte håndværkere, 
som tidligere stod i Dansk 
Kommunalarbejderforbund (DKA). FOA 
opstod i 1992, da DKA og Husligt 
Arbejder Forbund slog sig sammen.

FAKTA

nærmeste fremtid. Indtil da bliver 
nogle af dem lejet ud.

Kulisse til tv-serie
Vi går en tur ud i terrænet. Erik 
viser en smuk, fredet bygning 

frem. Den står tom nu, og vi går 
indenfor. ”Tv-serien 
Sygeplejeskolen er optaget her”, 
siger Erik og peger ned ad en 
gang, hvor der er bygget en træ-
konstruktion, som ser lidt 

underlig ud fra afstand. Da vi 
kommer hen til den, er det tyde-
ligt at se, at det forestiller en 
smal loftsgang, hvor et gammelt, 
rustent støbejernsvindue i taget 
er eneste lysindfald. I virkelighe-
den vender vinduet blot ud i den 
store, lyse hospitalsgang.

Patientværksted
Omme bag nogle bygninger, som 
lige har været udlejet til Dansk 
Røde Kors som flygtningecenter, 
kommer vi forbi patientværkstedet 
Maskine Maskine. Det er tidligere 
patient Nikolaj Brie Petersen, der 
står bag det åbne kreative værk-
sted. I dag er der tre patienter i 
færd med at male. 
Ligegyldig om det er filmfolk, flygt-
ninge eller patienter, så er det Erik 
og hans kolleger, der har styr på 
lokaler, nøgler og adgange. 

I et nøgleskab af træ hænger der stadig gamle nøgle. Mange er stadig i brug.
Foto: Nina Ericsson, Etteren
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På sporet af ordet
Find minimum 4 ord i nedenstående boks. Markér dem, og send det ind til FOA 1. 
Så er du med i konkurrencen om at komme i bladet. Vinderen får desuden et gavekort på 400 kr. 
til www.gavekortet.dk. Send din løsning senest tre uger efter modtagelsen af bladet. Husk at skrive navn, 
arbejdsplads og kontaktinformationer. 
Send til foa1@foa.dk eller FOA 1, Vilhelm Thomsens Alle 9, 2500 Valby

Navn: 

Arbejdsplads: 

Telefonnummer: 

Email: 
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Brækket ankel endte med erstatning 
for tab af erhvervsevne
”Der er alt for mange, der ikke anmelder, fordi de regner med at skaden går over af sig 
selv snart”, forklarer Peter Hansen. ”Men man kan aldrig vide, om der opstår problemer 
efterfølgende.”

Tidligere tillidsrepræsentant Peter 
Hansen er i dag taknemlig for at 
FOA 1 bistod ham hele vejen igen-
nem hans arbejdsskadeforløb. 
Hans råd til alle medlemmer er at 
få anmeldt skaden med det sam-
me og at lade sin fagforening være 
den gode faglige sparringspartner 
helt fra starten.

Begyndte som en simpel skade
Det hele begyndte tilbage 1997, 
hvor Peter på sit job som portør i 
De Gamles By var på vej ned af en 

trappe. Han vrikker om og brækker 
anklen. Det virkede ukompliceret i 
begyndelsen. Nogle uger i gips, og 
så skulle det være overstået. 
Sådan kom det ikke til at gå.

Skaden udvikler sig
Peter kommer tilbage igen til sit 
arbejde, da gipsen er taget af. Det 
går fint i nogle år. Desværre er 
bruddet ikke helet som det skal, og 
Peter oplever flere og flere smer-
ter. Dele af knoglerne er ødelagt, 
og noget af vævet er dødt. 

Lægerne prøver alle mulige løsnin-
ger, men efter 10 operationer må 
de give op. Peter kommer aldrig til 
at blive smertefri.

Forsøgt omplaceret
Chefen i De Gamles By var forstå-
ende og har forsøgt at tage hensyn 
og omplacere Peter flere gange. 
Han fik administrativt arbejde, 
nedsat tid og blev endda arbejds-
leder til sidst, men smerterne tog 
til og gjorde det umuligt at arbejde. 
Alt var afprøvet, og i 2016 

Peter Hansen fik en arbejdsskade. Men hjælp fra FOA 1 har han nu fået erstatning.
Foto: Nina Ericsson, Etteren
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– næsten tyve år efter han vred om 
på trappen – blev han til sidst 
afskediget i en alder af 53 år.

Vigtigt, at skaden var anmeldt
Heldigvis for Peter blev skaden 
anmeldt tilbage i 1997. Peter hav-
de tidligere fået anerkendt at der 
var tale om en arbejdsskade og 
godtgørelse for varigt mén på 25 
procent. Da Peter indtil sin afske-
digelse i 2016 modtog løn fra 
arbejdsgiver, havde han ikke tidli-
gere ret til erstatning for tab af 
erhvervsevne.
En af FOA 1’s jurister, Eva Bo 
Christensen, hjælper med at doku-
mentere Peters nedsatte ar-
bejdsevne. Kommunen bevilger 
ham derfor førtidspension. 
Derefter hjælper Eva med at få 
genoptaget arbejdsskadesagen.  

Sagen genoptaget
I forbindelse med genoptagelse af 
sagen, skal der både svares på 
spørgeskemaer og dokumenteres 

løn fra før skaden. Peter har gemt 
alt i 3 store blå ringbind vedrøren-
de arbejdsskaden, så han var godt 
forberedt. Med Evas faglige og 
juridiske viden fik de to sammen 
oplyst sagen. 
”Eva har været en kæmpe hjælp! 
Det havde været helt uoverskueligt 
at skulle igennem alene”, udbryder 
Peter. Selvom han har været til-
lidsrepræsentant og derfor faktisk 
kendte en del til reglerne, så har 
det været vigtigt for ham med et 
ekstra sæt øjne. For der er meget, 
der skal holdes øje med i sådan en 
sag.

Endelig erstatning
Lige inden jul modtog Peter sin 
afgørelse fra AES, hvor de tilkendte 
90 % erhvervsevnetab og aner-
kendte at hele tabet skyldes ar-
bejdsskaden fra 1997. Det betyder, 
at han nu får erstatning for den 
løn, han ellers ville have tjent, og 
det gælder helt til 
pensionsalderen.
Smerterne har Peter jo stadig. Og 
han har undervejs også måttet 
flytte fra sin lejlighed på Vesterbro 
til en handicapvenlig bolig i 
Tingbjerg. Alligevel er han en glad 

mand nu. ”Endelig kan jeg lukke det 
kapitel i mit liv”, slutter han af. ”Og 
de tre ringbind? De er røget direkte 
i skraldespanden. Færdig bum!”. 

FAKTA

Sådan bliver Peters  
erstatning beregnet 
Peter var i den særlige situation, at 
hans løn var steget en del i løbet af 
årene efter skaden. Udgangspunktet 
er, at man ser på lønnen før skaden, 
når man skal fastsætte årslønnen. 
Årslønnen bruges til at se på perso-
nens evne til at tjene penge uden 
skaden. I dette tilfælde ville det ikke 
være retvisende, da det var en skade, 
som pga. operationerne udviklede sig 
væsentlig igennem årene. Peters 
årsløn blev derfor sat ud fra den løn 
han havde i 2012, hvor han var ansat 
som leder. Det gør en stor forskel på 
erstatningens størrelse, om beregnin-
gen tager udgangspunkt i lønnen fra 
før skaden i 1997 eller i lønnen som 
leder i 2012.
FOA 1 er specialister i at hjælpe 
medlemmerne. Her er sagsbehandlere 
og jurister, som kender faldgruberne 
og den kringlede lovgivning. Så husk 
endelig at ringe, hvis du kommer til 
skade på arbejde.

Hør Peter fortælle, hvorfor det er vigtigt at få sin fagforening inddraget, hvis der 
sker en ulykke på jobbet. Se videoen på facebook.com/foa.foa1 eller på foa1.dk
Foto: Nina Ericsson, Etteren

FOA 1 er den afdeling i hele 
FOA, som har de længste åb-
ningstider. Faktisk hele 36,5 
time om ugen.
 
Vores åbningstider er:
Mandag: 8.30-16.00
Tirsdag: 8.30-16.00
Onsdag: 8.30-16.00
Torsdag: 8.30-16.00
Fredag: 8.30-15.00

Hvis der sker noget akut på 
jeres arbejdsplads, så har 
tillidsrepræsentanten mulighed 
for at ringe på akutnumre uden 
for åbningstiden.
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TAK FOR 
ÅRET SOM 

GIK ...
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Kirsebæralleen 
og kapellet

Tirsdag den 31. marts oplever vi sammen 
Bispebjerg Kirkegårds berømte kirsebær
allé i forårssolens sidste stråler. 

Vi mødes på Café Bjerget, hvor vi får en lækker sand-
wich og en øl/vand. Derefter bevæger vi os ind på 
kirkegården, hvor en professionel omviser og vores 
eget FOA 1-medlem, Ebbi Nielsen, sammen har tilret-
telagt en rundvisning. Vi hører om nogle af kirkegår-
dens berømte døde, om interessante gravsten og om 
den udvikling i begravelseskulturen, som kirkegårdens 
forskellige gravstedsformer vidner om.
Undervejs viser Ebbi os sin arbejdsplads i kapellet. Vi 

slutter af med at 
gå til kirsebær-
alleen efter den 
almindelige 
lukketid kl. 19. 
Her kan vi i det 
varme solned-
gangslys nyde 
den nyud-
sprungne alle 
uden de tusinder 
af turister, som 
ellers altid 
hjemsøger 
denne del af 
kirkegården. 

FAKTA

Rundvisning på 
Bispebjerg Kirkegård
Sted: Café Bjerget, Bispebjerg Torv 8, 
2400 NV

Tid: Tirsdag den 31. marts kl. 
17.00-19.30

Pris: 40 kr. for medlemmer. 80 kr. for 
ledsagere.

Tilmelding: foa1.dk/arrangementer

Tilmeldingsfrist: 25. marts kl. 17.00

Målgruppe: Medlemmer med op til tre 
ledsagere

Medlemsarrangementer

Ølsmagning i 
Botanisk Have
Onsdag den 27. maj smager vi os gennem 
tre øl fra Jacobsen, mens vi bliver vist 
rundt i Botanisk Have. Vi skal især skal 
dykke ned i den nordiske ølhave. Vores 
guide fortæller om øllets historie fra 
vikingerne og til i dag.

Der er en lang tradition for ølbrygning i den nordiske 
kultur. For vikingerne drejede det sig om at have drik-
kevarer til de lange sørejser. Almindelig vand kunne 
ikke holde sig. 
Gæringen gør 
øllet langtids-
holdbart, så 
derfor kunne 
vikingerne drage 
af sted på lange 
togter. 
På rundvisnin-
gen bliver vi 
præsenteret for 
forskellige typer 
humle – både 
som planter og 
som færdigt øl. 

Ølsmagning i  
Botanisk Have
Sted: Botanisk Have, indgangen ved 
Nørreport Station/Gothersgade
Tid: Onsdag den 27. maj 
kl. 16.30-18.00
Pris: 100 kr. for medlemmer. 200 kr. 
for ledsagere.
Tilmelding: foa1.dk/arrangementer
Tilmeldingsfrist: 20. maj kl. 16.30
Målgruppe: Medlemmer med op til to 
ledsagere

FAKTA
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Den nye ferieaftale
Den nye ferieaftale træder i kraft 1. 
september. Den største ændring 
er, at man overgår til det, der kal-
des samtidighedsferie i stedet for 
det gamle optjeningsprincip. Det 
betyder, at man fremover kan 
afholde ferie løbende efterhånden 
som man optjener ferien. Det er 
især en fordel, når man kommer 
ind på arbejdsmarkedet som ung, 
hvor man ikke har noget optjent 
ferie med sig fra tidligere 
ansættelser.
Den nye ferieaftale har mange 
ændringer i forhold til den gamle, 
og FOA 1 tør godt spå om, at det vil 
give problemer på mange 
arbejdspladser. 

Etteren giver dig her et overblik 
over de ting, du især skal være 
opmærksom på.

Ferieåret er ændret
 Ferieåret bliver ændret til 1. 
september – 31. august. Du kan 
afholde ferien løbende i ferie-
året plus de efterfølgende fire 
måneder. Altså i perioden 1. 
september til 31. december året 
efter.

Ferien er den samme
 Du har stadig ret til 5 ugers ferie, 
ligesom i dag. Ansatte i kommu-
ner og regioner har ret til en 6. 
ferieuge. Se næste punkt.

6. ferieuge beholder det gamle 
optjeningsprincip
 Den 6. ferieuge er forhandlet i 
overenskomsten og har derfor 
ikke noget med ferieloven at 
gøre. Derfor ændres reglerne for 
6. ferieuge ikke. Det betyder, at 
du også fremover optjener 6. 
ferieuge i ét kalenderår og afhol-
der den i perioden 1. maj – 30. 
april året efter. 

Ved lovlig feriehindring overføres 
det meste af ferien i stedet for at 
blive udbetalt
 I de gamle regler kan man få 
feriegodtgørelsen udbetalt, hvis 
man har været forhindret i at 
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holde ferie pga. fx sygdom eller 
barsel. Fremover vil de første 4 
ugers ferie i stedet blive overført 
til næste ferieår. Den 5. ferieuge 
vil blive udbetalt, hvis du har 
fuldtidsjob. Hvis du ikke har fuld 
tid, skal der udfyldes en erklæ-
ring først. Du kan under alle 
omstændigheder aftale med din 
arbejdsgiver, at også den 5. 
ferieuge overføres.

 Hvis du også året efter har lovlig 
feriehindring og derfor stadig 
ikke kan afholde din ferie, så kan 
du godt få pengene udbetalt i 
stedet.

Ferielukning
 Der gælder særlige regler for 
afholdelse af ferie, hvis arbejds-
pladsen holder helt lukket i en 
periode. Arbejdsgiver skal i videst 
muligt omfang sikre, at den 
ansatte har betalt ferie til gode 
til ferielukningen. Hvis arbejdsgi-
ver ikke sikrer dette, skal ar-
bejdsgiver betale den ansattes 
løn under ferielukningen. Den 
ansatte har krav på forskudsferie 
ved ferielukning, hvis den ansatte 
har været ansat hele det foregå-
ende ferieår og ikke har haft 
mulighed for at optjene betalt 
ferie til de dage, hvor arbejds-
pladsen holder lukket.

Særlig feriegodtgørelse
 Fremover vil særlig feriegodtgø-
relse blive udbetalt 3 gange om 
året.

 Særlig feriegodtgørelse for peri-
oden 1. september til 31. maj 
udbetales ultimo maj. Det er 1 %.

 Særlig feriegodtgørelse fra peri-
oden 1. juni til 31. august udbe-
tales ultimo august. Det er 1 %.
∫ Dog er der FOA 1-grupper, der 

har en højere særlig feriegodt-
gørelse i Frederiksberg og 
Københavns Kommuner (0,5 % 
højere)

 Særlig feriegodtgørelse for 6. 
ferieuge udbetales 1. maj med 
0,95 %

Indefrysning af feriegodtgørel-
sen i en overgangsperiode
 Den ansattes feriegodtgørelse i 
perioden 1. september 2019 
– 31. august 2020 bliver indbetalt 
til en fond, der hedder 
Lønmodtagernes Feriemidler. 
Fonden administreres af LD 
Fonde, som også administrerer 
Lønmodtagernes Dyrtidsfond. 
Pengene bliver liggende i fonden, 
indtil den ansatte går på pension.

Her er de ting, du især skal vide:
 Fondens midler forrentes efter 
markedsvilkår, så man kan risi-
kere både gevinst og tab.

 Dine indbetalte midler udbetales 
automatisk, når du går på 
folkepension. 

 Forlader du arbejdsmarkedet før 
folkepensionsalderen (fx pga. 
førtidspension, efterløn eller 
fleksydelse), kan du søge om at 
få dine penge udbetalt.

 Det er først muligt at få udbetalt 
sit tilgodehavende 1. oktober 
2021 uanset om pensionstids-
punktet ligger før denne dato. 

Hvis du skulle være interesseret, er 
der en række pjecer og aftalen på 
Forhandlingsfællesskabets hjemme-
side: https://www.forhandlingsfaelles-
skabet.dk/pjecer?theme=9927
Du er altid velkommen til at kontakte 
FOA 1 med spørgsmål om ferie og 
andet. 

FAKTA
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Bedre til kommunikation og IT på jobbet
Driller teknikken, når du er på arbejde? Er du glad for jobbet, når du skal justere en 
dørlukker, men synes det er træls, når det skal tastes ind bagefter? Så er du ikke alene!

Kurset Bedre til kommunikation og IT 
på jobbet foregår om mandagen kl. 
17-20 hos FOA 1 på Vilhelm 
Thomsens Alle 9, 2500 Valby.
Kurset forløber over ti mandage. 
Første mødegang er mandag den 30. 
marts. Sidste mødegang er mandag 
den 15. juni. 
Tilmelding senest den 20. marts på 
aof.onlinebooq.dk (vælg Bedre til IT og 
kommunikation på jobbet).
Ring 36 39 00 20 eller kontakt 2650@
aof.dk for at få mere information eller 
hjælp til tilmelding.  

FAKTAPå denne ene side taler chefen om kerneopgaven. Du skal fikse alt muligt. 
På den anden side vil de have alt dokumenteret, så du bruger tiden bag en 
skærm. Lyder det bekendt?

Bliv venner med skærmen
Arbejdet med skærmen er uundgåeligt. Men det behøver ikke være bøvlet. 
Der er nemlig hjælp at hente!
Både ejendomsfunktionærer, portører, skolebetjente, gårdmænd og ren-
gøringspersonale oplever stigende krav om dokumentation. 

Kom på kursus
På kurset ”Bedre til kommunikation og IT på jobbet” lærer du at skrive kort 
og præcist. Du bliver bedre til at bruge præcis det IT-udstyr, der kræves på 
dit arbejde. Du får med andre ord en nemmere hverdag.
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Er seniorpension noget for dig?
FOA 1 er allerede i gang med at hjælpe de første medlemmer med at ansøge om 
seniorpension. Reglerne trådte i kraft 1. januar.

Folketinget vedtog fredag den  
20. december lovforslaget, der fra 
1. januar 2020 indfører senior-
pension til nedslidte borgere, som 
nærmer sig folkepensionsalderen.  

Skal være tæt på 
pensionsalderen
Seniorpension kan være en mulig-
hed, hvis du er tæt på folkepensi-
onsalderen, har været mange år på 
arbejdsmarkedet, og din arbejds-
evne er varigt sat ned til højst 15 
timer om ugen i forhold til dit 
seneste job.

Det er krav, at:
 du har højst seks år til 
folkepensionsalderen

 din arbejdsevne er varigt sat ned 
til højst 15 timer om ugen i for-
hold til dit seneste job

 du har arbejdet i mindst 27 timer 
om ugen i 20-25 år. (Hvis du er 
eller har været ansat i fleksjob, er 
kravet til antal arbejdstimer 
mindre.)

FOA 1 hjælper dig igennem
FOA 1 kan hjælpe dig med, hvordan 
du skaffer dokumentationen for dit 
arbejde de sidste 20-25 år.

En anden vigtig ting er, at arbejds-
evnen på de 15 timer skal være i 
seneste job af 12 måneders varig-
hed. Det vil sige, at hvis man kom-
mer fra et fysisk job, hvor man ikke 
kan klare mere end 15 timer, kan 
kommunen ikke bede en stå til 
rådighed for det brede arbejds-
markedet de sidste år af ens 
arbejdsliv. 

Ring eller kom ind og få en snak. 
FOA 1 hjælper med at finde ud af, 
om du er i målgruppen og om det 
er noget for dig at ansøge om 
seniorpension. 

Gevinsten faldt på et tørt sted
Peter E. Jensen er blandt de mange medlemmer, der har oprettet sig på foa1.bookhus.dk 
og derfor deltog i konkurrencen om en uges ophold i ferielejligheden i Malaga i Spanien. 

Konkurrencen blev afsluttet med 
en trækning, som blev livestreamet 
på FOA 1’s facebook-side, face-
book.com/foa.foa1, hvor du kan 
genfinde videoen. Op af skålen 
dukkede Peters navn. 
”Jeg blev godt nok overrasket, da 
vores formand ringede mig op”, 
fortæller Peter. ”Og glad, selvfølge-
lig!” Han tager imod hjemme i sin 
stue i lejligheden i Rødovre, hvor 
han bor med sin kone og deres to 
børn.
”Det har været en hård tid, her det 
sidste lille års tid”, beretter han. 
”Først blev jeg fyret i en nedskæ-
ringsrunde, og så fik jeg konstate-
ret kræft. Men nu lysner det. Jeg er 

blevet opereret og har fået kemo 
og stråler. Nu er de ved at tjekke op 
på, om kræften nu også er helt 
væk. Jeg glæder mig virkelig til jeg 
bliver rask og finder et nyt job.”
Peter smiler ved tanken om at 
komme i gang igen. ”Jeg håber på 
noget teknisk service, hvor man 
også skal arbejde med AV-udstyr. 
Men i det hele taget vil jeg bare 
gerne i gang. Og så kan vi måske 
fejre det hele med en familieferie 
til Malaga til efteråret”, håber Peter 
og vender tilbage til nutiden: ”Det 
er i morgen, jeg får svar på, om 
kræften er helt væk.”

Etteren krydser fingre! 
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Lederarrangement

Bevidst eller bevidstløs ledelse? 
– Valget er dit! 
Hvorfor er du leder?

Overbrandmester og instruktør 
Thomas Sylvest giver dig et fore-
drag, du aldrig vil glemme! Han vil 
involvere dig ud fra de opgaver og 
udfordringer, du oplever i din hver-
dag, så du får indsigt i din egen 
ledelsesform. 
Hemmeligheden bag bæredygtig 
ledelse ligger nemlig i krydsfeltet 
mellem teori og praksis; dér hvor 
den teoretiske viden og den prakti-
ske verden mødes og kombineres. 
Thomas Sylvest giver dig indblik i 
de ledelsesværktøjer og den viden, 
der skal til for at danne og vedlige-
holde et team, som skal præstere 

optimalt. Han bruger eksempler fra 
sin egen hverdag, hvor de univer-
selle ledelsesværktøjer trænes og 
praktiseres dagligt.
Hvis du er en ”bevidstløs” leder når 
du ankommer d. 18. marts, lover 
Thomas Sylvest at genoplive dig på 
stedet og sende dig hjem som en 
bevidst leder med nye værktøjer, 
der straks kan omsættes til hand-
ling og praktisk brug.

Det er nu, du får muligheden for at 
tage arbejdshandsken på og grave 
et spadestik dybere i dit eget le-
derskab! 

Lederarrangement

Sted: FOA SOSU, Godthåbsvej 15, 
2000 Frederiksberg

Dato: Onsdag den 18. marts 2020  
kl. 15.45-20.00

Tilmelding: foa1.dk/arrangementer

Tilmeldingsfrist: Søndag den 
15. marts kl. 15.45

Målgruppe: Ledere i FOA 1 – arrange-
mentet er gratis

FAKTA

Bliv genoplivet som leder af brandmand Thomas Sylvest.
Foto: Kelly Hansen
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Medlemsarrangementer

Sæt i kalenderen …
Traditionen tro mødes vi i fagforeningen både til fejring af 1. maj og til sommerafslutning.

1. maj
Foråret er lige begyndt, og én af 
forårets klassikere er 1. maj i FOA 
Valby. De tre fagforeninger i huset i 
Valby – FOA 1, KLS og PMF – slår 
igen i år dørene op kl. 8 til morgen-
bord inden det fælles demonstrati-
onsoptog mod Fælledparken.
Tag familien med og mød de andre 
FOA-medlemmer. Der er gratis øl 
og vand, der er aktuelle talere, der 
er masser af grin og hygge.

Når klokken bliver 9.30 går vi til 
fanetræf på Toftegårds Plads, 
hvorefter vi fortsætter samlet til 
Fælledparken. Hvis benene ikke 
holder til demonstrationsoptoget, 
kan man i stedet blive siddende i 
FOA Valby et par timer endnu, indtil 
det er tids til at komme ind til 
Fælledparken.
Fra klokken 12 og resten af dagen 
foregår festen i det store FOA-telt i 
Fælledparken, hvor der vil være 
masser af musik. 

Både 1. maj og sommerafslutningen 
er gratis for medlemmer med ledsa-
ger. Tilmelding er ikke nødvendigt.
Find nærmere program på foa1.dk/
arrangementer

FAKTA

Fanen er i front ved den fælles afgang fra FOA 1
Foto: Nina Ericsson, Etteren

Sommerafslutning
Torsdag d. 18. juni ruller der en 
pølsevogn ind i gården til FOA 1 i 
Valby. Fadølsanlægget og soda-
vanderne finder også vej til 
gården, og så er der ellers lagt 
op til en hyggelig eftermiddag. 
Tag din kollega, dine børn, din 
bedre halvdel eller bedste ven 
med til sommerafslutningen, 
som begynder kl. 15. Eller kom 
alene og mød de andre medlem-
mer til afslappet hygge og en 
snak om overenskomsten eller 
sommerferieplanerne. Vi slutter 
af omkring kl. 18.30.
Hvis sommervejret driller, træk-
ker vi indendørs. 
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Ny viden gav gejst
”Det har været sådan en øjenåbner. Jeg er virkelig stolt af at være medlem!”  
Ordene kommer fra parkeringsvagt Rakinder Singh Matharoo, der har været  
på kursus i fagforeningsarbejde.

”Tænk, at der er et kæmpe hus 
fyldt med mennesker, som er til for 
at støtte os”, siger Singh, som han 
bliver kaldt, mens han mimer den 
overraskelse, som fyldte ham, da 
han på kurset lærte om FOAs op-
bygning. Han har været medlem i 

alle de 14 år, han har været parke-
ringsvagt, men han har egentlig 
ikke vidst så meget om, hvad en 
fagforening mere præcist laver.

Det personlige ansvar
Kurset Faglig Mangfoldighed er 

målrettet FOA-medlemmer med 
anden etnisk herkomst end dansk. 
Singh og hans medkursister ken-
der nu fagbevægelsens historie og 
har fået indblik i de kampe, der 
ligger bag vores rettigheder i dag. 
”Vi har et ansvar hver især for at 

Singh og hans tillidsmand, Martin Bjerg Nielsen.
Foto: Nina Ericsson, Etteren
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støtte fagbevægelsen”, betoner 
Singh med alvor i stemmen. ”Ellers 
kan det hele så nemt falde fra 
hinanden igen.”
”Nu kommer jeg fra Indien, og der 
har hver chef sine egne regler. Man 
skal bare gøre, som der bliver sagt. 
Der er ingen hjælp at hente og 
ingen rettigheder. Man får heller 
ikke løn under sygdom”, forklarer 
Singh. ”Her har vi et system, der 
fungerer. Det har folk før os kæm-
pet hårdt for, og nu er det vores 
ansvar at vedligeholde og udbygge 
det. Det ser jeg så tydeligt nu.” 

Flere medlemmer, mere styrke
”Jeg siger hele tiden til kolleger-
ne, at det her er vigtigt. Og der er 
da også allerede to, der har meldt 
sig ind”, smiler Singh. Hans til-
lidsrepræsentant Martin Bjerg 
Nielsen tilføjer, at omkring 70 % 
af kollegerne i Parkering 
København er medlemmer. 
Tidligere har tallet været nede 
omkring 40-50 %. ”Det er godt, 
for jo flere medlemmer vi er, jo 
stærkere står vi. Og så kan vi få 
flere goder”, forklarer Singh.

Arbejdsmiljøet er også fagligt 
arbejde
”Det har ikke altid været en god 
arbejdsplads. Vi har haft et rigtig 
hårdt arbejdsmiljø tidligere”, for-
tæller Singh. ”De sidste 4-5 år er 
det blevet rigtig meget bedre.” 
Martin bryder drillende ind. ”Det er 
efter jeg er blevet tillidsmand”, 
siger han. Singh nikker og fortsæt-
ter: ”Vi har et rigtig godt FOA-team 
nu. Både TR, AMR og suppleanter-
ne. Man kan altid komme til dem 
med de problemer, man har. De 
arbejder godt sammen, så det gør 
ikke så meget, om det lige er den 

ene eller den anden, man får fat i. 
Vi har også en god chef nu, som 
forstår os og som man kan tale 
med.”
Martin supplerer: ”Vi har arbejdet 
rigtig meget med at skabe et godt 
miljø herinde i huset. Arbejdet ude 

på gaden kan være barskt en gang 
imellem. Så det er vigtigt, at her er 
trygt herinde.” Singh uddyber: ”Vi 
skal gå herfra med smil på læben. 
Vi ved aldrig, hvem vi møder på 
gaden, og folk bliver jo ikke glade, 
når de får en afgift. Der kan hurtigt 

Billedtekst ind her
Foto: Nina Ericsson, Etteren

Det faglige fællesskab betyder meget for Singh og hans kolleger. 
Foto: Nina Ericsson, Etteren
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opstå problemer. Men hvis vi går 
herfra i dårligt humør, så risikerer 
vi at skabe problemer selv. Derfor 
er det så vigtigt, at vi har det godt, 
når vi er i huset.”

Større arbejdsglæde
Det store arbejde med at skabe et 
godt arbejdsmiljø, har båret frugt. 
”Engang havde vi 20 procents 
udskiftning om året”, fortæller 
Martin. ”Nu er vi nok nede omkring 
det halve. Folk bliver ikke så ofte 
syge, og folk søger ikke så ofte væk 
længere.”
Singh nikker. ”Jeg kan se, hvordan 
Martin har bygget vores faglige 
klub op over tid. Og det arbejde 
skal vi som kolleger støtte op om 

og styrke. Det nytter jo ikke noget, 
at vi sidder i kantinen og brokker 
os, hvis vi er utilfredse med noget. 
Vi skal gå til klubben med det, så vi 
sammen kan gøre noget ved det”, 
erklærer Singh, der selv er begyndt 
at gå til klubmøderne og opfordrer 
andre til at gøre det samme. Den 
klub, Singh taler om, er FOA 
1-medlemmernes klub på 

arbejdspladsen, hvor tillidsmanden 
er formand. De andre faggrupper 
har deres egne klubber, fx en HK-
klub og en 3F-klub.
”Vi har virkelig fået en god arbejds-
plads nu. Og det skyldes det store 
faglige arbejde. De penge, vi beta-
ler i kontingent, giver mening. Det 
gør mig stolt”, konkluderer Singh, 
inden vi siger farvel. 

Tag på kursus og få ny viden
Singh fik øjnene op for det faglige arbejde og fagforeningens rolle på 
kurset Faglig Mangfoldighed. Du kan også få ny inspiration på kurser 
gennem din fagforening. 
Tal med din tillidsrepræsentant om dine ønsker og hold øje med kurser 
og arrangementer på foa1.dk/arrangementer.

Det er vigtigt, at vi møder folk roligt og med respekt, betoner Singh.
Foto: Nina Ericsson, Etteren
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KALENDER
Onsdag d. 18. marts kl. 15.45-20.00 hos FOA SOSU, Godthåbsvej 15

Lederarrangement: Bevidst eller bevidstløs ledelse?
Overbrandmester Thomas Sylvest giver dig et foredrag, du aldrig vil glemme. 
Tilmeld dig på foa1.dk/arrangementer senest 12. marts kl. 15.45

Mandage fra d. 30. marts kl. 17.00-20.00 i FOA 1

Kursus: Bedre til kommunikation og IT på jobbet
Du lærer at skrive kort og klart. Du øver de ting, du skal bruge på jobbet.
Tilmeld dig hos AOF på tlf. 36 39 00 20 senest 20. marts

Tirsdag d. 31. marts kl. 17.00-19.30 på Café Bjerget, Bispebjerg Torv 8 

Rundvisning på Bispebjerg Kirkegård og kirsebæralleen
Aftensmaden er inkluderet, så I skal blot nyde kirsebæralleen.
Tilmeld jer på foa1.dk/arrangementer senest 25. marts kl. 17.00

Fredag d. 1. maj kl. 8.00-12.00 i FOA 1, Vilhelm Thomsens Alle 9

1. maj i FOA 1
Traditionen tro samles vi til morgenbord, samvær, sange og taler. 
For medlemmer og deres familie og venner. Tilmelding ikke nødvendigt.

Mandag d. 25. maj kl. 17.00-20.00 i CinemaxX på Fisketorvet

The Kindness of Strangers
Eksklusiv forpremiere for os i FOA 1! Instruktør Lone Scherfig præsenterer.
Tilmeld jer på foa1.dk/arrangementer senest den 5. maj kl. 17.00

Onsdag d. 27. maj kl. 16.30-18.00 i Botanisk Have

Ølsmagning i Botanisk Have
Vi dykker ned i øllets historie, mens vi smager tre forskellige slags øl.  
Tilmeld jer på foa1.dk/arrangementer senest den 20. maj kl. 16.30

Torsdag d. 18. juni kl. 15.00-18.30 i FOA 1, Vilhelm Thomsens Alle 9

Sommerafslutning
Igen i år ønsker vi hinanden god sommer med pølsevogn og fadøl.
For medlemmer og deres familie og venner. Tilmelding ikke nødvendigt.

MØDER 
for

tillidsvalgte
9. marts kl. 8.30-16.00

TR-møde 
Inspiration og faglig opkvalifi-
cering

8. april kl. 8.00-16.00

Repræsentantskabs-
møde
FOA 1-medlemmer kan over-
være mødet

4. maj kl. 8.30-16.00

AMR-dag 
Inspiration og faglig opkvalifi-
cering

26. maj-27. maj

TR-midtvejs-
konference 
Inspiration og faglig opkvalifi-
cering

3. juni kl. 8.00-16.00

Repræsentantskabs-
møde
FOA 1-medlemmer kan over-
være mødet
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

Arbejdsledernes Efterløns- og Seniorklub
Fredag d. 3. april 2020 kl. 10.30
Generalforsamlingen afholdes i den store mødesal (indgang i gavlen) i FOA 1,  
Vilhelm Thomsens Alle 9, 2500 Valby

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent

2. Protokol og beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen

5. Valg ifølge lovene.

6. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er klubben vært med smørrebrød m.v. Tilmelding til traktementet senest d. 27. 
marts til Svend Roslev på tlf. 60 62 99 02 eller på svro@webspeed.dk eller på hjemmesiden visaasfoa1.dk.

PBV. Louis Skov-Jensen, formand

OPSLAGS- 
TAVLEN

Åbningstider i FOA 1
 
Du er altid velkommen i FOA 1. 
Vi har åbent mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 
og fredag kl. 8.30-15.30.

I åbningstiden er du velkommen i huset på  
Vilhelm Thomsens Alle 9 i Valby. 
Du kan også fange os på telefon 46 97 11 00.

Telefon og mail

FOA 1
Telefonnummer: 46 97 11 00
Mail: foa1@foa.dk

A-kassen
Telefonnummer: 46 97 11 01
Mail: akasse-valby@foa.dk

Jubilæumsreception
Afdelingsformand Ken Patrick Petersson har 
i april måned været valgt i FOA i 25 år.
I anledning af hans jubilæum vil det glæde 

FOA 1 at se alle medlemmer og samarbejdspartnere til 
en reception den 15. april mellem 15 og 18 i mødesalen, 
niveau 1, Vilhelm Thomsens Alle 9, 2500 Valby.
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Skriftlig kommunikation 
med FOA 1

For at sikre hurtig og sikker kommunikation 
mellem FOA 1 og medlemmerne, foregår 
al skriftlig kommunikation via din digitale 
postkasse på foa.dk/min-post. Vi står 
selvfølgelig klar til at hjælpe dig med 
hvordan du bruger den, og i særlige tilfælde 
kan du blive fritaget fra at modtage post 
digitalt. 

Arbejdsledernes efterløn- og seniorklub 
har fået en hjemmeside. Kig ind på 
visaasfoa1.dk. Her ligger klubbens 
arrangementer og meget mere. Fortæl os 
gerne hvad du synes om hjemmesiden. 
Skriv til seniorklubben@visaasfoa1.dk

SeniorÅrSammen
På bestyrelsens vegne
Louis Skov-Jensen, formand

Arbejdsledernes efterløn- og seniorklub

Program forår/sommer 2020
Fredag d. 13. marts kl. 10.30
Besøg på det nye Københavns Bymuseums 
særudstilling om Københavnermaleren Paul 
Fischer (1860-1934). Pris inkl. frokost 200 kr. for 
medlemmer. Gæster 250 kr.
Tilmelding på visaasfoa1.dk eller til Svend på tlf. 
60 62 99 02.

Fredag d. 3. april kl. 10.30
Ordinær generalforsamling  
Se indkaldelsen her i Etteren.
Tilmelding til efterfølgende spisning på 
visaasfoa1.dk eller til Svend på tlf. 60 62 99 02.

Fredag d. 17. april kl. 10.30
Foredrag af Carl Erik Lundgaard  
om musik med udgangspunkt i HUMOR og LYST – 
LIVETS SALT 
Fælles klubarrangement. Tovholder: Klub 1

Fredag d. 15. maj kl. 10.30
Goddag til foråret  
Festlige Christian Lunn underholder. 
Efterfølgende er klubberne vært med 
håndmadder og en genstand. 
Fælles klubarrangement. Tovholder: Klub 4
Tilmelding til spisning senest 1. maj på 
visaasfoa1.dk eller til Svend på tlf. 60 62 99 02.

Mandag d. 15. juni kl. 9.00
Skovturen går til skovtårnet ved Gisselfeldt 
Vi mødes på Valby Station og tager sammen til 
det spiralformede skovtårn, hvor man går ad 
en 650 meter lang rampe og kommer op i 45 
meters højde. Efter den oplevelse sætter bussen 
kursen mod restaurant Gjorslev Bøgeskov, hvor 
der venter en stor frokostbuffet. Drikkevarer for 
egen regning. Pris 400 kr. for medlemmer, 500 kr. 
for gæster. Rabat på 100 kr., hvis man fravælger 
tårnet.
Tilmelding senest 2. juni på visaasfoa1.dk eller til 
Svend på tlf. 60 62 99 02.

Fredag d. 21. august kl. 10.30
Slentretur på Christianshavn 
Vi mødes på Christianshavns Torv. Christianshavn 
er anlagt af Chr. IV. Vi hører om bydelens og 
bygningernes historie. Turen er inkl. frokost. 
Drikkevarer for egen regning. Pris 200 kr. for 
medlemmer og 250 kr. for gæster. 
Tilmelding senest 7. august på visaasfoa1.dk eller 
til Svend på tlf. 60 62 99 02.



MagasinpostAfsender
FOA 1
Vilhelm Thomsens Allé 9
2500 Valby

MARTS 2020

Forandringer
 Livet er en lang forandring!

 Der er intet som ikke forandrer sig!

 Forandringerne vil ske hurtigere og hurtigere!

Ovenstående udsagn er naturlige på 
mange af vores arbejdspladser, typisk 
udtrykt af ledelserne. De fortælles med en 
messende stemme, har en nærmest 
religiøs undertone, og det er som om at 
man her er blevet indviet i en større over-
naturlig hemmelighed. Udsagnene efter-
følges typisk af et ønske eller krav til 
medarbejderne om at være forandrings-
parate, agile, robuste, nytænkende osv. 
Men hvorfor har disse omlægninger og 
forandringstiltag sådan en stigning i 
frekvens?

Vi lever i en verden hvor den teknologiske 
udvikling er i hastig udvikling, hvor teknik-
ken og computerevnerne stiger drastisk. 
Det betyder selvfølgelig, at der vil komme 
et pres for at gøre tingene på en anden 
måde. Det kunne have været en forkla-
ring, men oftest er det forandringer af 
arbejdets organisering, som skaber de 
lokale forandringer.

Man får ofte en fornemmelse af, at foran-
dringerne indføres for forandringernes 
egen skyld, eller for at få en ”undskyld-
ning” for at lægge en besparelse ind i 
budgettet. Decentrale strukturer afløses 
af centrale, eller omvendt, uden anden 
bagvedliggende overvejelse, end at det 
modsatte af det vi har, er sikkert 
smartere.

Vi har også set arbejdspladser, som bliver 
brugt til at opfylde ambitiøse lederes 
egne ambitioner, hvor masser af foran-
dringer bliver sat i gang, mest for at få 

dem på CV’et inden næste lederjob søges. 
Sådanne steder sidder det øvrige perso-
nale tilbage med en oplevelse af at mas-
ser af bolde er kastet op i luften, men få 
af dem gribes igen. Frustrationen hos 
menige medarbejdere og mellemlederne 
er til at føle på, når overordnede ledere 
eller politikerne får disse ”gode” ideer til 
ny organisering. 

Det er selvfølgelig også klart, at der har 
været og fremover også vil være gode 
omstillinger og fornuftige omstrukture-
ringer. Den menneskelige natur er ikke til 
mange forandringer, det ligger dybt i 
vores DNA, at vi skal spare på vores res-
sourcer, at der ikke skal bruge energi på 
unødvendige ting, at vi skal koncentrere 
os om det vigtigste og gemme energien 
til vi skal ”kæmpe med sabeltigeren”.

Det kan blive mødt af argumentet, at der 
ikke er ”sabeltigere” mere og vi kan da 
bare lande i vores tid. Men alle mennesker 
har en begrænset mængde tankekraft. 
Populært og med henvisning til nutidens 
teknologi bliver det kaldt ”bredbånd”. Der 
er simpelthen en begrænsning i, hvor 
mange ting vi kan behandle i vores hjerne, 
og vi har behov for at en hel del af dagens 
opgaver kan ”køre på rutinen”.

Et helt stop for forandringer får vi nok 
ikke, men en meget kraftigere prioritering 
af hvilke forandringer, som er nødvendige 
og fornuftige, det ser vi gerne. Så ledere 
og medarbejdere kan koncentrere sig om 
at løse kerneopgaven.
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