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Kære medlem! 
 
 

 

 
Vi er glade for at have dig som med- 

lem af FOA 1, der er din fagforening i 

forbundet FOA. 

 
Det er os, der som de eneste kan 

forhandle med din arbejdsgiver om 

vilkårene på din arbejdsplads. Derfor 

er det vigtigt, at du og dine kolleger 

er organiseret i FOA 1. 

 
Når du er medlem af FOA 1, sørger 

vi for at hjælpe dig i dit arbejdsliv. Vi 

uddanner din tillidsrepræsentant til 

at være medlemmernes talerør over 

for ledelsen. 

 
Kommer du alligevel i klemme på dit 

arbejde, hjælper vi dig også direkte. 

 
På din arbejdsplads gør vi meget 

ud af at sikre et godt arbejdsmiljø. 

Hvis din arbejdsmiljørepræsentant 

er medlem af FOA 1, giver vi ham/ 

hende en bedre uddannelse end den 

lovpligtige. 

 
I FOA 1 har vi en lang række af tilbud 

til medlemmerne. 

 
Det og meget andet kan du læse om 

i dette hæfte. 

 
 

Ken Patrick Petersson 

Formand, FOA 1 
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Hvorfor netop FOA 1? 
 
 

 

 
Som medlem af FOA 1 er du med til 

at styrke din og kollegernes kamp for 

bedre rettigheder. 

 
Du arbejder under en overenskomst, 

som er resultatet af en forhandling 

mellem FOA 1 og din arbejdsgiver. 

 
En overenskomst er en aftale, der 

beskriver løn- og arbejdsvilkår for en 

gruppe af ansatte. I overenskomsten 

står din løn, dine tillæg, din pension, 

dine arbejdsforhold og meget mere. 

 
Når fagforeninger og arbejdsgivere 

forhandler, er styrkeforholdet 

vigtigt.   Jo stærkere fagforeningen 

er, jo bedre vilkår kan den forhandle 

hjem til medlemmerne. 

 
Jo flere af kollegerne, der er medlem 

af FOA 1, jo stærkere er vi. Både i 

hverdagen og når der næste gang 

skal forhandles overenskomst. 

 
Som medlem af FOA 1 er du med i 

en demokratisk forening, hvor du 

er med til at vælge, hvem der skal 

repræsentere dig. 

 
Det er kun medlemmerne, der kan 

vælges som tillidsrepræsentant (TR) 

på din arbejdsplads. Kolleger, som 

vælger at stå uden for fællesskabet, 

kan ikke blive valgt. 

 
 

 
  Fakta  

 

Din løn og dine arbejdsvilkår er 

aftalt i en overenskomst 

 
FOA 1 er de eneste, der kan 

forhandle med din arbejdsgiver 

 
Når du er medlem, hjælper FOA 1 

dig, hvis din arbejdsgiver ikke 

overholder overenskomsten 
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Hvad kan du bruge FOA 1 til? 
 
 

 

 
Du er altid velkommen i FOA 1! 

 
Til daglig vil det ofte være din tillids- 

repræsentant og din arbejdsmiljø- 

repræsentant, der bedst kan hjælpe 

dig. De kender din arbejdsplads og 

din ledelse bedst. De kender også 

dine kolleger og jeres arbejdsmiljø. 

 
Din tillidsrepræsentant (TR) kan 

hjælpe dig med lønforhold og med 

at forstå din overenskomst. Din TR 

kender også de lokale aftaler på din 

arbejdsplads. 

 
Din arbejdsmiljørepræsentant hjæl- 

per med det fysiske og det psykiske 

arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørepræsen- 

tanten bliver kaldt AMR eller AMiR. 

 
I FOA 1 i Valby sidder repræsentan- 

ter fra en række af faggrupperne 

samt ansatte som er specialister på 

forskellige områder. 

 
Derfor kan FOA 1 hjælpe dig i dit 

arbejdsliv, fx i disse situationer: 

 
· Lønforhandling 

· Rådgivning, hvis du bliver fyret 

· Tjekke dit ansættelsesbevis 

· Ved problemer med arbejdsmiljøet 

· Hvis du får en arbejdsskade 

· Ved problemer med sygefravær 

· Hjælp til at fastholde jobbet 

· Støtte ved omstruktureringer 

· Løntjek 

 
Derudover tilbyder FOA 1 spændende 

kurser til de tillidsvalgte og 

efteruddannelse samt en lang række 

sociale arrangementer til alle 

medlemmer. 

 
Forbundet FOA arbejder på politisk 

niveau for at fremme medlemmer- 

nes interesser og muligheder.  

 
Sammen gør vi forskellen! 
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Valgte i FOA 1 
 
 

 

 
 

Ken Patrick 

Petersson  

Formand 

 

Portør 

Valgt af FOA 1’s 

generalforsamling 

 
 
Steen Vadgaard   
Næstformand 
 

Specialarbejder 
 

Valgt af FOA 1’s 
generalforsamling 

 

 
Jesper  
Hesselholdt 
Økonomiansvarlig 

Portør 

Valgt af FOA 1’s 

generalforsamling 

 

  
Claus Windfeld 
Faglig sekretær 

 

Badeassistent   

Valgt af FOA 1’s 

generalforsamling 

 

 
Klaus Gerschanoff 
Faglig sekretær 

 
Specialarbejder 

 
Valgt af FOA 1’s 

generalforsamling 
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Ansatte i FOA 1 
 

 
 
Marlene Lassen   
Faglig konsulent 

 

Teknisk service løn- 

og overenskomst-

spørgsmål, 

afskedigelse, barsel 

 
 Amalie Jensen 
 Faglig konsulent 

 
 Afskedigelsessager, 

 barsel, løn- og an-    

 sættelsesvilkår TS- 
 overenskomsten 

  
 

 
Mette Lykke 
Bastiansen 
Lederkonsulent 
 

 
 

 

 
 

 Anette Olsen 
 Kommunikation 

 

 

Nina Thorsboe 

Faglig konsulent 

Afskedigelsessager, 

løn- og 

overenskomsts-

spørgsmål, Brand og 

Redning 

 

Birger Pedersen 
Faglig konsulent 
 

Afskedigelsessager, 
løn- og 

overenskomst-

spørgsmål 

 
 
Sine Laura Jappa 
Andersen 
Administrativ  

medarbejder 
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Lokale medlemsfordele  
i FOA 1 
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Bistandsfonden 
 
 

 

 
Som medlem af FOA 1 kan du få 

støtte fra Bistandsfonden. 

 
Bistandsfonden betaler halvdelen af 

din behandling hos: 

 
· Autoriseret fysioterapeut 

· Kiropraktor 

· Zoneterapeut 

· Akupunktør 

· Autoriseret fodterapeut 

· Psykolog 

 
Du kan højst få 2.000 kr. i støtte i 

løbet af tolv på hinanden følgende 

måneder. 

 
Bistandsfonden yder også begra- 

velseshjælp på 3.000 kr., hvis du 

selv eller en af dine nærmeste – 

det vil sige ægtefælle/samlever 

eller børn under 18 år – dør.  

 
Det er let at ansøge; du skal blot 

sende fakturaen for din behandling 

via Mit FOA. 

 

 Fakta  

 

Alle FOA-medlemmer har en 

række fordele. Du kan fx spare 

mange penge med PlusKort og 

med PenSam Bank. 

 
Det kan du læse mere i hæftet 

Sådan sparer du penge med 

FOA, som du kan få i din lokale 

fagforening, samt på 

foa1/medlemsfordele 

 

På de følgende sider kan du 

læse mere om de særlige for- 

dele du får, fordi du er medlem 

af netop FOA 1. 

Se alle dine fordele her.  

 
 

 

 

https://www.foa.dk/afdelinger/foa1/medlemsfordele
https://www.foa.dk/afdelinger/foa1/medlemsfordele


FOA | VELKOMMEN TIL FOA 1 10 
 

 

 

 

 
 

 

Forsikring er noget, vi har sammen 

Som medlem af FOA 1 kan du blive 

kunde hos TJM Forsikring. 

 
Vi er stolte af at kunne tilbyde vores 

medlemmer forsikring hos et af 

landets mest konkurrencedygtige 

forsikringsselskaber, som tilmed har 

Danmarks mest tilfredse kunder. 

 
Som kunde får du hvert år udbetalt 

en bonus fra TryghedsGruppen. 

Når du selv er kunde, kan dine 

voksne børn få samme favorable 

vilkår i TJM Forsikring. 

 
Se mere og få et uforpligtende tilbud 

på https://tjm-forsikring.dk/foa1 

 
Billig forsikring 

https://tjm-forsikring.dk/foa1
https://tjm-forsikring.dk/foa1
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Ferieboliger 
 
 

 

 
FOA har i samarbejde med TJM 

forsikring købt nogle ferieboliger, 

som du kan benytte, hvis du har 

forsikring hos dem. Vi har en 

lejlighed i Malaga, et gammelt 

hus i Frankrig, en husbåd i 

Grenaa og et sommerhus på Fyn. 

Når du låner en feriebolig, 

betaler du kun, hvad det koster 

at holde og vedligeholde 

boligerne, så det er prisstærke 

tilbud. Du kan se boligerne på 

nedenstående side, og hvis du vil 

booke dem, skal du oprette dig 

som bruger. 

Book på foa.bookhus.dk 
 
 

 

 
Der er også ferieboliger som vi 

har i samarbejde med andre 

organisationer, indenfor 

Interesseforeningen. Disse kan vi 

dog ikke være med i 

lodtrækningen om sommerferien, 

men booke udenfor 

lodtrækningen. De har to huse i 

Skagen, et sommerhus i Blåvand 

og en lejlighed i Prag, og kan ses 

på: Book på if.bookhus.dk 

 

 

 
 

 

 

https://foa.bookhus.dk/account/login?ReturnUrl=%2f
https://if.bookhus.dk/account/login?ReturnUrl=%2f
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Kontante rabatter lokalt 
 
 

 

 
Sadolin-Glostrup, Hovedvejen 65, 2600 Glostrup 

Som medlem af FOA 1 får du 25 % rabat på en lang række varer i Sadolin- 

Glostrup. Fx Sadolin malervarer, Pinotex og Nordsjö træbeskyttelse, Trip Trap 

plejeprodukter og meget mere. 

 
Du får også 15 % rabat på vinylgulve, 

Ege-tæpper, Tarkett linoleum samt solafskærmning fra Faber og Velux. 

 
Øjeblik Optik, Valby Langgade 64, 2500 Valby 

Du får 20 % rabat på dine briller, når du som FOA 1-medlem handler hos 

Øjeblik Optik i Valby. Øjeblik Optik fører omkring 2.000 stel, så der skulle være 

nok at vælge mellem. 

 
Kom og lad dig inspirere i rolige 

omgivelser i det smukke, gamle Valby med de hyggelige byhuse. 

 
Skorstensgaard – find nærmeste på skorstensgaard.dk 

Skorstensgaard reklamerer med tyske værkstedspriser. Du får 25 % ekstra 

rabat på serviceeftersyn efter bogen. 

 
Som medlem af FOA 1 får du 

desuden 20 % rabat på timeprisen. 

Skorstensgaard er i forvejen op til 40 % billigere end mærkevareværkstederne. 

 
Arbejdermuseet 

Som medlem af FOA 1 kan du + en voksen få gratis adgang til Arbejdermuseet, 
så ofte I vil. Børn under 18 år har altid gratis adgang til Arbejdermuseet. 
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Flere medlemsfordele 
– for alle FOA-medlemmer 

 

Som medlem af FOA – uanset om 

det er FOA 1 eller en anden afdeling 

– har du adgang til en række fordele. 

Faktisk kan du med stor sandsynlig- 

hed tjene kontingentet hjem igen. 

 
PlusKort og Forbrugsforeningen 

giver dig rabat mere en 5.000 steder. 

Der er også andre rabatter at hente, 

fx på ferierejser til sydens sol.  

Hos PenSam Bank og Forsikring får 

du særlige FOA-fordele, og er du 

elev eller ung under 31 år, kan du få 

ungepakken, der er et samlet tilbud 

med bank og forsikring. 

Som medlem af FOA har du 

adgang til fair priser, god 

rådgivning og særlige FOA-rabatter 

i PenSam Bank.  

- Du kan fx opnå rente på 

indestående op til 25.000 kr. 

- Rabat på bilforsikring.  

- Gebyrfri hverdag 

Det vigtigste er dog ikke de 

kontante rabatter. Det vigtigste 

er, at vi i FOA er mange nok til 

at blive hørt. Og til at opsamle 

og formidle viden. Se mere her 

https://www.foa.dk/afdelinger/foa1/medlemsfordele
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Strukturen i FOA 1 
 
 

 

 
Som medlem af FOA 1 bliver du en 

del af en stærk organisation, som 

aktivt er med til at forme fremtidens 

arbejdspladser. 

 
Arbejdet foregår i faggrupper og 

sektorer i hele FOA. 

 
Medlemmerne i FOA 1 er inddelt i 

en række faggrupper, fx Portører, 

Brand og Redning eller Parkering. 

 
Hver faggruppe har et fagligt udvalg 

og en faggruppeformand, som de 

selv vælger. 

 
Faggrupperne hører til i en sektor, 

hvor de sammen med andre fag- 

grupper kan samles om at se bre- 

dere på udviklingen på et område. 

 
De fleste faggrupper i FOA 1 er i 

Teknik- og Servicesektoren. Dog er 

portørerne i Social- og Sundheds- 

sektoren. 

 
De faglige udvalg drøfter hvert fags 

særlige udfordringer eller ønsker til 

udvikling. 

 
Rådhus-, Biblioteks- og Regions- 

betjentenes faggruppe samler fx 

erfaringerne fra kommuner, der er 

gået over til fælles ejendomsdrift. 

Hvordan påvirker det de ansattes ar- 

bejdsmiljø? Hvordan kan de ansatte 

styrke deres faglighed? 

Du bliver altså som medlem af FOA 1 

en del af en struktur, der tager hånd 

om udfordringerne i dit fag og er 

med til at forme fremtiden. 

 
Læs om din faggruppe og find din 

faggruppeformand på 

foa.dk/afdelinger/foa1/om-

afdelingen 

 

 

https://www.foa.dk/afdelinger/foa1/om-afdelingen
https://www.foa.dk/afdelinger/foa1/om-afdelingen
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Demokratiet i FOA 1 
 
 

 

 
 

Det er let at være aktiv og få indfly- 

delse i FOA 1! 

 
Alle medlemmer er velkomne på ge- 

neralforsamlingen, som bliver holdt 

hvert år i november. Alle medlem- 

mer har også mulighed for at stille 

forslag til generalforsamlingen. 

 
På generalforsamlingen vedtager 

medlemmerne det kommende års 

aktiviteter i hovedtræk. FOA 1’s poli- 

tiske ledelse bliver også valgt direkte 

af medlemmerne. 

 
I løbet af året skal den politiske le- 

delse sammen med resten af repræ- 

sentantskabet sikre, at aktiviteterne 

bliver ført ud i livet. 

 
Repræsentantskabet består af en 

fra hvert faglige udvalg, den politiske 

ledelse samt nogle tillidsvalgte, 

arbejdsmiljørepræsentanter, en 

repræsentant for pensionisterne og 

en for de ledige. 

 

 
Du er altid velkommen til at kontakte 

dit faglige udvalg og høre, hvad der 

er gang i på dit område. 

foa.dk/afdelinger/foa1/om-

afdelingen 

 

 
Sammen udvikler vi vores fag.  

 

Sammen gør vi forskellen! 

 
  Fakta  

 

FOA 1 holder generalforsamling 

hvert år i november. Her vælges 

de medlemmer, som skal være 

FOA 1’s politiske ledelse: 

 

· Formand 

· Næstformand 

· Faglige sekretærer (heraf én 

med økonomiansvar) 

https://www.foa.dk/afdelinger/foa1/om-afdelingen
https://www.foa.dk/afdelinger/foa1/om-afdelingen


 

 

 

 

Kontaktoplysninger 

FOA 1 

Vilhelm Thomsens Allé 9 
2500 Valby 

 
Telefon faglig afdeling  

Mail 

Hjemmeside 

Facebook 

 

Åbningstider 

46 97 11 00 

Foa1@foa.dk 

www.foa1.dk 

facebook.com/foa.foa1 

Mandag 08.30-16.00 
Tirsdag 08.30-16.00 
Onsdag 08.30-16.00 
Torsdag 08.30-16.00 
Fredag 08.30-15.00 

 

Der er altid mulighed for at aftale tid uden for de normale åbningstider. 

Ring gerne forud for et møde, så du kan få information om, hvad du 

eventuelt skal medbringe. 

 

Lukkedage 

Fagforeningen er lukket 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårs- 
aftensdag samt på helligdage. 

http://www.foa1.dk/

