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Vi er glade for at byde dig velkommen som medlem i FOA. Du 
arbejder inden for et område, der er dækket af FOAs overenskomst. 
Det betyder, at FOA kan forhandle din løn og ansættelsesvilkår.

I denne pjece kan du bl.a. se hvilke fordele, du har som medlem i 
FOA 1. Vil du vide mere om, hvad FOA 1 kan tilbyde, så kan du gå 
ind på vores hjemmeside www.foa1.dk eller på vores facebookside 
facebook.com/foa.foa1

Velkommen i FOA 1

Med venlig hilsen

Ken Patrick Petersson
Formand FOA 1

Side 1



Side 2

Brug de tillidsvalgte 

Du er altid velkommen i FOA 1, men til dagligt vil vi opfordre dig til at tale 
med din tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant.

Det er dem, der kender din arbejdsplads, dit arbejdsmiljø, dine kolleger og 
ledelse allerbedst. 

Din tillidsrepræsentant kan hjælpe dig med lønforhold og med at forstå 
din overenskomst. Det er også ham, som kender de lokale aftaler på din 
arbejdsplads. 

Din arbejdsmiljørepræsentant hjælper med det fysiske og det psykiske 
arbejdsmiljø. 



Side 3

Hvad kan du bruge FOA 1 til? 

FOA 1 er den fagforening, som har forhandlingsretten og overenskomsten 
på dit fagområde.  

Overenskomsten er en aftale, som er indgået mellem os og din arbejdsgiver. 
I den er der lavet aftaler om arbejdsforhold, arbejdstid, overarbejde, tillæg, 
løn og meget andet. 
 
Det vil sige, at FOA 1 er de eneste, der kan forhandle din løn og dine 
arbejdsforhold med din arbejdsgiver.

Vi kan for eksempel hjælpe dig med: 

• at forhandle din løn 
• hjælpe og rådgive dig, hvis du bliver fyret
• tjekke dit ansættelsesbevis 
• hjælpe dig med at vurdere arbejdsmiljøet
• hjælpe dig, hvis du får en arbejdsskade 
• rådgive, hvis du får problemer med sygefravær 
• bistå dig, hvis du får svært ved at  fastholde jobbet
• arbejde for, at din faglige indsats bliver påskønnet 
• arbejde for adgang til uddannelser af høj kvalitet
• hjælpe dig ved større forandringer på arbejdspladsen
• tilbyde dig kursus og uddannelsestilbud.



Side 4

Ansatte og valgte i FOA 1

Formand
Ken P. Petersson

Næstformand
Steen Vadgaard

Faglig sekretær
Jesper Hesselholdt

Faglig sekretær
Claus Windfeld

Faglig sekretær
Lars Lund

Faglig sekretær
Klaus Gerschanoff

Kommunikations-
konsulent
Nina Ericsson

Lederkonsulent
Mette Lykke 
Bastiansen

Assistent
Loa Tejmers



Side 5

Ansatte og valgte i FOA 1

Sagsbehandler
Marlene Lassen

Faglig konsulent
Nina Thorsboe

Sagsbehandler
Jeppe M. Langballe

Sagsbehandler
Eva B. Christensen

Socialrådgiver
Ellen Stærk



Kontaktoplysninger 

FOA 1
Vilhelm Thomsens Allé 9
2500 Valby

Telefon faglig afdeling  46 97 11 00
Email                            foa1@foa.dk
Hjemmeside                 www.foa1.dk
Facebook   facebook.com/foa.foa1

Åbningstider

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.

Lukket

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


