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Afdelingsformand  
Marianne Højlund Christensen

Formanden har ordet...Velkommen 
til ambulance-
redderne

JUNI 2021 · HERNING  3

Den 1. april 2021 kom de første medlemmer i  en hel ny fag-
gruppe til FOA Herning. Det skete efter, at Region Midtjylland 
gennem længere tid har arbejdet for at hjemtage en stor del 
af ambulancedriften, som organisatorisk hører under Præho-
spitalet.

De første regionsansatte ambulancereddere startede op i 
Østjylland. Derfor valgte vi i FOA, at FOA Århus skulle tage te-
ten i forhold til at forhandle vilkår for vores nye FOA faggrup-
pe i Regionen. I takt med at der er i 2021 er kommet ambulan-
cereddere ud i mange flere geografiske områder, har vi i FOA 
besluttet, at også ambulancereddere skal være medlemmer i 
den FOA-afdeling, hvor deres arbejdsplads ligger.

Der er ambulancebase i både Ringkøbing og Herning, hvor i alt 
18 reddere startede i deres regionale ansættelse den 1. april 
2021. I tiden op til starttidspunktet har vi haft god kontakt 
med vores kommende medlemsgruppe. Men til hver enkelt 
af jer skal lyde et stort og varmt hjerteligt velkommen i FOA 
Herning. Vi glæder os til det fremadrettede samarbejde.

OK-21 overenskomsten kom i hus
Også tak til alle jer, der stemte ved urafstemningen. 2.308 af 
FOA Hernings 4.353 stemmeberettigede medlemmer stemte. 
Det svarer til en stemmeprocent på 53,021%. Dejligt, at der 

Rigtig god sommer til jer alle

er opbakning til den ”Danske model” med vores frie forhand-
lingsret af vores løn- og ansættelsesvilkår.

På vej mod genåbning
Fejringen af Danmarks befrielsesdag den 5. maj 2021, hvor 
de lyse nætter i øvrigt også starter, kunne i år fortsættes den 
6. maj 2021, som blev den store genåbningsdag efter en lang 
coronanedlukning siden jul. Det går hurtigt med vaccinati-
onerne, selvom både AstraZenica og Johnson & Johnson er 
dømt ude lige nu.

I FOA Hernings 3 kommuner er det første stik givet til 24,8% 
af alle borgere i Ikast-Brande Kommune, 25,3% i Herning 
Kommune og 27,3% i Ringkøbing-Skjern Kommune. Ca 15% 
af alle borgere i de 3 kommuner er færdigvaccineret.

Alle FOA Hernings medlemmer er også tilbage i deres norma-
le jobs. Vores medlemmer i svømmehaller og på kantineom-
rådet som de sidste.

Vi tager det som et tegn på, at de lysere tider er på vej. Dog 
skal vi fortsat hjælpe hinanden med at overholde sundheds-
myndighedernes vejledninger, så vi ikke får en tredje bølge, 
hvilket er sket i flere lande.
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Pædagogisk Sektor

Stor udskiftning i Pædagogisk Sektor
ved sidste generalforsamling

Oversigt over bestyrelsen i Pædagogisk Sektor:

Jan Vestentoft
Formand – tlf. 2048 0697

Sektorformand FOA Herning

Birgit Stahl Nielsen
Næstformand – tlf. 3066 7769

Dagplejer Dagplejen Ikast-Brande Kommune

Bente Tranbjerg Kristensen
Bestyrelsesmedlem

Pædagogisk assistent Skjernåskolen & Specialbørnehaven 

Inge-Lis Pedersen
Bestyrelsesmedlem

Dagplejer Børnehaven Gl. Kongevej
Ringkøbing-Skjern Kommune

Ingelise Hagelskjær Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Pædagogisk assistent Børnehuset Villavej 
Ikast-Brande Kommune

Jette Hornstrup Nemeth
Bestyrelsesmedlem

Dagplejer Dagplejen i Herning Kommune

Kristine Dahlin Olejniczak
Bestyrelsesmedlem

Dagplejer Dagplejen Herning Kommune 

Rigmor Ingeborg Juhl
Bestyrelsesmedlem

Pædagogisk assistent Lions Club Børnehave
Ringkøbing-Skjern Kommune

Tine Lange
Bestyrelsesmedlem

Dagplejer Dagplejen i Herning Kommune

Har du noget på hjerte, som bestyrelsen i Pædagogisk Sektor bør vide, må du meget gerne kontakte formanden 
på tlf. 2048 0697 eller næstformanden på tlf. 3066 7769.

Pædagogisk Sektor fik næsten en helt ny ”besætning” i februar måned 2021 på sektorens virtu-
elle generalforsamling. 
Ved sektorbestyrelses konstituering blev Birgit Stahl Nielsen valgt til ny sektornæstformand.
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Vidste du, at FOA Herning kan hjælpe 
dig med at ansøge om seniorpension?
Hvis du overvejer at søge om seniorpension, kan du kontakte socialfaglig konsulent Lone Fauerholdt Knud-
sen og aftale et tidspunkt for en samtale om mulighederne for - og eventuel hjælp til ansøgning om senior-
pension.

Seniorpension kan være en mulighed, hvis du
 • har maksimalt 6 år til folkepensionsalder

 • højst kan arbejde effektivt 15 timer pr. uge

 • har mindst 20-25 års tilknytning til arbejdsmarkedet.

Lone Fauerholdt Knudsen kan kontaktes på tlf. 4697 1257.

FOA Hernings kontor har været åben for alle medlemmer un-
der hele corona-pandemien, mens andre dele af samfundet 
har været lukket ned. Vi har opfordret jer til at tage telefonisk 
kontakt i stedet for at møde personligt op på vores kontor, 
hvis det har kunnet lade sig gøre, hvilket mange har gjort. Det 
vil vi gerne sige tak for.
Da mundbind blev et krav ude i samfundet, stillede vi samme 
krav til jer om at møde op med mundbind på vores kontor, 
hvad alle også gør. 
Trods begyndende vaccinering og genåbning af samfundet, 

Status på 
corona-situationen 
hos FOA Herning

er corona-pandemien desværre ikke overstået endnu. Derfor 
fastholder FOA Herning de gode regler om afstand, håndhy-
giejne, sprit samt mundbind, når man gæster FOA Hernings 
kontor. Det er vigtigt for FOA Herning at holde smitten ude af 
kontoret – væk fra jer og fra os - og det kan vi kun, hvis vi alle 
fortsætter den gode indsats, som er i alles interesse.
FOA Herning ønsker alle en god sommer.
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Social- og Sundhedssektoren

Pia Hesselbjerg Nielsen blev den første
i Ringkøbing-Skjern Kommune til at gennemføre mesterlære-
uddannelsen til social- og sundhedshjælper

Tekst og foto: Anna Mette Korsholm 

Pia Hesselbjerg Nielsen har allerede en uddannelse som pæ-
dagogisk assistent, idet hun oprindelig havde en drøm om at 
arbejde med børn. Efter at Pia var færdig med uddannelsen, 
kom hun i jobrotation på Skjernåskolen som pædagogisk as-
sistent. Men det var svært for Pia at finde et nyt job som pæ-
dagogisk assistent og arbejdede derfor som ufaglært et års 
tid i Hjemmeplejen i Hvide Sande. Kom derfra til Vorgod Ple-
jecenter den 1. oktober 2020 og blev rigtig glad for at være i 
faget. Pia brænder for at gøre en forskel for andre mennesker.

Pias leder på Vorgod Plejecenter havde flere gange opfordret 
hende til at gå i gang med en sundhedsfaglig uddannelse – 
og det ene med det andet fik Pia til at træffe beslutningen 
om at gå  i gang med en ny uddannelse. Derfor er Pia nu i 
gang med en uddannelse til social- og sundhedshjælper. 
Ringkøbing-Skjern Kommune fik i samarbejde med Social & 
SundhedsSkolen i Holstebro ”strikket” en ny mesterlæreelev-
uddannelse sammen til Pia. Ordningen betød, at Pia kunne få 
elevløn under uddannelsen i stedet for SU – men også at hun 
ikke skulle igennem grundforløbet på Social- & Sundheds-
Skolen i de 20 uger, som grundforløbet strækker sig over. Pia 
blev den første mesterlæreelev i uddannelsen som social- og 
sundhedshjælper i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Pia tog grundforløbet til social- og sundhedshjælperud-
dannelsen på Vorgod Ældrecenter under den ny mesterlæ-
reelevuddannelse. Forløbet startede den 24. august 2020 
og sluttede den 28. januar 2021. Forskellen på det klassiske 
grundforløb og mesterlæreelevuddannelsen er, at Pia ikke 
sad på skolebænken, de 20 uger grundforløbet varer – men i 
stedet arbejdede med praktikken på Vorgod Ældrecenter – på 
nær 1 ugentlig dag på Social & SundhedsSkolen, hvor hun 
læste naturfag.

Som alle andre elever havde Pia et målprogram, som hun 
skulle igennem under mesterlæreelevforløbet, og social- og 
sundhedsassistent og elevvejleder Mette Rasmussen, som 
var ansat på Vorgod Plejecenter på daværende tidspunkt, var 
vejleder for Pia. Pias målprogram var specifikt målrettet me-
sterlæreelever.

Pia udtaler, at mesterlæreelevordningen er en god mulighed 
for dem, der har det bogligt svært – og derfor var det også 
en rigtig god løsning for hende, da hun er ordblind og har 
nemmere ved at lære tingene ved at få dem i hænderne end 
ved læse dem i en bog. Man får læringen ind gennem praktik i 
stedet for at sidde på skolebænken og være udfordret på den 
boglige del. For Pia var det også mere overskueligt at komme 
i gang med uddannelsen, når den kunne foregå på den måde, 
og at den kunne gennemføres på den arbejdsplads, som Pia 
var tryg ved, og hvor hun kendte alle rutinerne, hvilket gjor-
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de det nemmere at gennem-
skue det målprogram, som 
Mette var vejleder i.
Mesterlæreforløbet er tænkt 
for dem, der måske har det 
lidt bogligt svært og hellere 
vil være i praktikken under 
grundforløbet.
I øjeblikket er Pia i gang med 
hovedforløbet i uddannel-
sen til social- og sundheds-
hjælper. Hun er i gang med 
første praktikperiode hvil-
ket foregår i Hjemmeplejen 
i Ringkøbing-Lem fra den 
17. februar til den 29. april 
2021. Under hovedforløbet 
får Pia voksenelevløn. Når 
hun er færdig med uddan-
nelsen, venter et job på Vor-
god Plejecenter, da Pia kun 
har orlov fra sit arbejde der.

Mette Rasmussen understre-
ger, at Pia virkelig bliver at-
traktiv for arbejdsmarkedet, 
når hun er færdig med ud-
dannelsen til social- og sundhedshjælper, idet hun både har 
den pædagogiske vinkel men også den praktiske del indenfor 
sundhed- og omsorg. Specielt set i forhold til plejen af både 
handicappede og demente, vil det være et stort aktiv med 
den pædagogiske tilgang.

Mette var vejleder for Pia under hendes mesterlæreelevperi-
ode. Hendes opgave som vejleder var at hjælpe Pia gennem 
mesterlæreelevperioden med at forstå og lære de mål, der 
var opstillet for hende. Men det betød også at finde de rigtige 

opgaver til Pia under elevforløbet. Vejlederopgaven indebæ-
rer blandt andet vejledning – konstruktiv kritik kombineret 
med ros.

Pia vil helt klart anbefale 
mesterlæreelevordningen til andre, 

der er bogligt udfordrede.

Mette Rasmussen og Pia Hesselbjerg Nielsen
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Social- og Sundhedssektoren

Du kan blive social- og sundhedshjælper 
på 17 uger, hvis du er over 25 år gammel 
(EUV1)

Derudover skal du kunne dokumentere bevis for førstehjælp 
(12 timer) og brandbekæmpelse (3 timer). Alternativt kan før-
stehjælp og brandbekæmpelse tages under uddannelsen.

Realkompetencevurdering 
Som ansøger til et EUV1-forløb skal du realkompetencevur-
deres for at se, om du opfylder kravene til at blive EUV1-elev. 
Realkompetencevurderingen laves på Social- og Sundheds-
Skolen og er med til at fastlægge varigheden og indholdet af 
dit EUV1-uddannelsesforløb.

Hvis du er fyldt 25 år - og har mindst to års relevant og dokumen-
teret erhvervserfaring fra fagområdet inden for de seneste 4 år 
før uddannelsesstart - kan du blive social- og sundhedshjælper 
på blot 17 uger. Relevant erfaring betyder i dette tilfælde, at du, 
som minimum, skal have erfaring fra ansættelse i hjemmeplejen 
og på et plejecenter. Du starter direkte på hovedforløbet og ta-
ger uddannelsen med merit for praktikken. 

Hvad laver en social- og sundhedshjælper?
Som SOSU-hjælper bliver du uddannet til professionel om-
sorg, pleje og praktisk hjælp. Du bliver den gennemgående 
fagperson i mange borgeres liv, hvilket stiller høje krav til din 
faglighed og dit personlige engagement. Din vigtigste opga-
ve er at samarbejde med borgeren om at skabe et godt hver-
dagsliv for vedkommende. 

Dem, du kommer til at møde i dit arbejde, vil være menne-
sker, der er svækkede på grund af alder eller sygdom og har 
brug for støtte og vejledning til at klare forskellige opgaver i 
hverdagen.
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Vil du høre mere om uddannelsen til social- og sundhedshjælper 
på blot 17 uger – herunder økonomi – er du velkommen til at 
kontakte FOA Herning eller Social- og SundhedsSkolerne.
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Social- og Sundhedssektoren

Social- og Sundhedsassistent blev truet
af en borger på sit arbejde. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 
anerkendte efterfølgende en méngrad på 10% til skadelidte

Lisbeth Lyrums liv tog en uventet drejning en 
aften for snart 2 år siden. En dag, som Lisbeth 
selv beskriver som en dag, der startede rigtig 
godt – vejret var dejligt – og første stop på 
arbejdsdagen i Hjemmeplejen ØST i Herning 
Kommune forløb uden problemer. Men den 
gode dag stoppede brat.  Lisbeth havde par-
keret sin bil tæt på næste besøg hos en bor-
ger, hvor hun og en kollega skulle aflægge et 
sambesøg. Men borgeren ventede på Lisbeth 
ved hendes bil ...

Tekst: Anna Mette Korsholm
Foto: Lisbeth Lyrum

Lisbeth er uddannet social- og sundhedsassistent og arbejder 
i Hjemmeplejen Øst, Herning Kommune. Et job, hun er rigtig 
glad for. På en aftenvagt i juni 2019 har Lisbeth været på be-
søg hos en borger og går hen imod næste adresse, hvor hun 
har et besøg hos en borger, hvor aftalen er, at de skal være to 
om besøget. På afstand kan Lisbeth se, at den borger, de skal 
besøge, står ved hendes bil. Og Lisbeth er ikke i tvivl om, at 
borgeren både er vred og virker psykisk ustabil.
Straks borgeren ser Lisbeth, begynder han at råbe og skrige til 
hende, at hun skal dø – og at han vil slå hende ihjel. Lisbeth 

forsøger sig med al den pædagogik, hun rummer og prøver at 
neddrosle situationen og fortsætter hen imod manden for at 
vise, at hun ikke er bange for ham.
Borgeren står med en pose i hånden, som han ryster og for-
tæller Lisbeth, at han har flere knive i posen – og ryster posen, 
så Lisbeth kan høre, hvordan knivene klirrer mod hinanden.
Lisbeth er klar over, at hun skal være yderst forsigtig i situatio-
nen, da hun vurderer manden til at være farlig. Han hører ikke 
efter, hvad Lisbeth siger til ham – og hun får åbnet bildøren og 
kommer i sikkerhed i bilen. Borgeren smadrer sin knytnæve 
ind i bilruden og Lisbeth starter bilen i panik og kører væk. 
Kollegaen, som Lisbeth skulle have været på sambesøg med 
hos borgeren, ringer hun til og advarer kollegaen om, at hun 
ikke må gå ind til borgeren.
Efter samtalen med kollegaen ringer Lisbeth 114 og bliver 
stillet videre til alarmcentralen. Desværre er der ingen ledige 
patruljer, og der går 20 minutter, før politiet kommer til adres-
sen. Men borgeren er forsvundet og anholdes først senere.

Efter episoden
Lisbeth tager hjem - men møder ind på arbejde igen de næ-
ste dage. Så siger kroppen fra. Lisbeth får angstanfald og bli-
ver sendt til krisepsykolog. Efter nogle samtaler får hun det 
bedre – og passer sit arbejde. Dog får Lisbeth kvaler med at 
møde ind hos psykisk dårlige borgere og udvikler blandt an-
det en forfølgelsesangst. Som arbejdsmiljørepræsentant ved 
Lisbeth godt, at det er vigtigt at få indberettet episoden som 
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en arbejdsskade, hvilket hun også gør. Men hun tager ikke 
kontakt til FOA Herning i første omgang, hvilket hun fortryder 
i dag, da det er vigtigt at have mulighed for hjælp og sparring, 
når man har været udsat for en hændelse, som Lisbeth har.
Hændelsen betyder, at Lisbeth fremover både undgår det 
sted, hvor episoden fandt sted, men også steder, som minder 
om hændelsesstedet. Hun bryder sig heller ikke om at være 
alene, hvilket giver begrænsninger både arbejdsmæssigt men 
også privat. 

Hjælp fra FOA Herning i forbindelse med retssagen 
I forbindelse med retssagen mod borgeren, beder Lisbeth om 
hjælp fra FOA Herning. Jurist Janni Skou Dünser overtager sty-
ringen for Lisbeth, og sørger for, at Lisbeth får en af landets 
førende advokater inden for arbejdsskadeområdet fra FOA 
forbund med i retten, da hun skal afgive vidneforklaring. FOA 
foranlediger også, at tiltalte ikke er i retslokalet, da Lisbeth af-
giver vidneforklaring. Konsulent Inga Krarup, fra FOA Herning 
deltager som støtte for Lisbeth, da dommen afsiges.

Selv om borgeren nægtede sig skyldig, blev han dømt 30 da-
ges fængsel for trusler mod Lisbeth ved retten i Herning.

Hjælp fra FOA Herning efter retssagen 
Jurist Janni Skou Dünser får speedet arbejdsskadesagen op 
efter, at dommen er afsagt. Lisbeth begynder at få traumer, 
og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring henviser Lisbeth til en 
adfærdspsykolog, som hjalp med at klarlægge Lisbeths gener 
efter hændelsen. Det resulterede i, at Lisbet fik anerkendt sin 
arbejdsskadesag med 10 % méngrad hos Arbejdsmarkedets 
Erhvervssikring.

Støtte fra kolleger og leder
Lisbeth er rigtig glad for den store støtte, som både hendes 
leder og kolleger viste hende lige efter hændelsen – men som 
også stadig udvises hende. Kolleger er hjælpsomme og byt-
ter gerne et besøg hos en borger med Lisbeth, hvis hun føler, 
omstændighederne presser hende i forhold til at besøge en 
borger.

Brug FOA Herning, hvis du kommer i problemer
Lisbeth udtaler: ”Jeg forstår ikke dem, der melder sig ind i en 
”gul fagforening”. Selvfølgelig skal man være medlem af FOA 
Herning, når man arbejder indenfor social- og sundhedsfaget. 
Det kan godt være, at det koster lidt mere i kontingent end i en 
”gul” fagforening. Men du får gratis bistand, hvis du får brug for 
hjælp. En bistand, man kunne være nødt til at købe hjælp til hos 
advokater ude i byen, hvis man ikke er medlem det rigtige sted. 
Jeg vil henvende mig til FOA igen, hvis jeg får problemer – eller 
bare, hvis jeg har et spørgsmål, jeg skal have besvaret”. Lisbeth 
slutter med at opfordre alle andre til at kontakte FOA Herning, 
hvis de har brug for hjælp.
I dag fortryder Lisbeth, at hun ikke tog kontakt til FOA Herning 
tidligere i forløbet og vil opfordre andre til at kontakte FOA 
Herning straks, hvis de kommer ud for en arbejdsskade eller 
mangler råd og vejledning.

Lisbeth Lyrum.
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Tekst: Lone Fauerholdt Knudsen

Hvis du har været længe på arbejdsmarke-
det, kan du have ret til tidlig pension.

Hovedkravet er mindst 44 års arbejdsanciennitet (tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet), som tæller fra du blev 16 år til det 
tidspunkt, hvor der er 6 år til din folkepensionsalder. (Hvis 
du er født i 1963, 1964, 1967 eller 1968 er det tidspunktet, 
hvor der er 7 år til din folkepensionsalder).  Det arbejde som 

Har du ret til tidlig pension?
(Arne/Anne-pension)

du har/har haft de sidste 6/7 år op til folkepensionen, tæller 
ikke med. Du skal altså opfylde kravene 6/7 år, før din folke-
pensionsalder.

Hvis du overvejer at søge tidlig pension, 
eller har spørgsmål, er du velkommen 
til at kontakte FOA Herning, socialfaglig 
konsulent Lone Fauerholdt Knudsen, på 
tlf. 4697 1257.
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Hvis du er født i perioden fra og med den 1. juli 1955 til og 
med den 31. december 1964, kan du modtage tidlig pension 
i:
 • 3 år ved 44 års arbejdsanciennitet
 • 2 år ved 43 års arbejdsanciennitet
 • 1 år ved 42 års arbejdsanciennitet

Hvis du er født senere end 31. december 1964, er der krav 
om flere års arbejdsanciennitet.

Der er også et krav om aktuel arbejdsmarkedstilknytning 
helt op til, at du rent faktisk skal gå på tidlig pension. Det 
betyder, at du også skal være tilknyttet arbejdsmarkedet i en 
sammenhængende periode på 9 måneder, der ligger umid-
delbart forud for de sidste tre måneder, før du tidligst kan få 
tidlig pension.

Det er ikke kun fuldtidsarbejde, der tæller med i arbejdsan-
cienniteten. Anden beskæftigelse tæller også med, og det 
dækker for eksempel over ansættelse i fleksjob, perioder 
med sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb, tabt arbejds-
fortjeneste ved pasning af sygt barn, barselsorlov, ledigheds-
ydelse, og beskæftigelse som selvstændig erhvervsdrivende. 

Du skal søge om tidlig pension på Borger.dk, og du kan søge 
6/7 år, før du når folkepensionsalderen. Det er også på det 
tidspunkt, at du kan få at vide, om du opfylder kravene til tid-
lig pension.

Du kan tidligst få udbetalt tidlig pension fra den 1. januar 
2022, og du kan søge fra den 1. august 2021.  

Det er Udbetaling Danmark, der behandler din ansøgning om 
tidlig pension, og de har 6 måneder til at behandle din an-
søgning, 

Ægtefælle/samlevers indtægt bliver ikke modregnet i tidlig 
pension, men du vil blive modregnet, hvis du 
 • Tjener mere end 24.000 kr. om året og/eller
 •  Hvis du har en pensionsformue på mere end 2 millioner 

i depot.

Din pensionsformue bliver opgjort et halvt år, før du har tre år 
til folkepensionsalderen – og beregningen bliver ikke ændret. 
Hvis du modtager førtidspension/seniorpension, kan du ikke 
få tidlig pension.

Du kan henvende dig til Udbetaling Danmark 
og få lavet en prøveberegning over, hvad 

du helt præcist kan få i tidlig pension.
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Faglig konsulent Inga Krarup 
modtog for nyligt en flot buket 
blomster, som tak for hjælpen 
fra et FOA-Herning medlem.
Medlemmet har arbejdet inden-
for social- og sundhedsområ-
det. Men på grund af rygsmer-
ter kunne hun ikke varetage 
denne funktion mere. Inga Krarup har fulgt medlemmet siden september 2019 i forbindelse 
med sygesamtaler på arbejdspladsen og samtaler på Herning Jobcenter.
Inga var også på sidelinjen i forbindelse med medlemmets afskedigelse efter mange års an-
sættelse, medlemmets 2 virksomhedspraktikker og hjalp til slut medlemmet med en indstil-
ling til førtidspension i slutningen af november måned 2020.
Et meget tilfreds medlem afleverede buketten til en meget glad medarbejder.

Tak 
for 
hjælpen
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Tjen 500 kronerMedlemshvervning

Hvis du skaffer et nyt medlem til FOA Herning, modtager du 
500 kroner for indsatsen. Pengene indsættes på din NEM-kon-
to, når det nye medlem har betalt kontingent i 3 måneder.
Samtidig deltager du i lodtrækning om et weekendophold for 
2 til en værdi af 1.500 kroner.  Lodtrækningen sker ved FOA 

Ved FOA Hernings virtuelle generalforsamling 2021 vandt Michaela Spandet, Heine Kristiansen og Charlotte Fløe Iversen hver 
et weekendophold blandt dem, der har hvervet nye medlemmer til FOA Herning siden generalforsamlingen i 2019. Tillykke. 

Hernings årlige generalforsamling. Forudsætningen for at vin-
de weekendopholdet er, at du er til stede ved generalforsam-
lingen, når lodtrækningen foregår. Skaffer du for eksempel 3 
medlemmer i løbet af et år, vil du have 3 vinderchancer ved 
lodtrækningen.

Charlotte 
Fløe Iversen

Heine
Kristiansen

Michaela Spandet
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Tekst: Anna Mette Korsholm
Foto: Charlotte Bjerg

Charlotte Bjerg har altid haft en drøm om at 
arbejde som social- og sundhedshjælper. 
Hun gennemførte også uddannelsen og var 
rigtig glad for sit arbejde. Men desværre 
tvang en medfødt skade i Charlottes håndled 
hende til at revurdere sin jobsituation. En 
MR-scanning afslørede, at Charlotte mang-
lede en knogle i håndleddet, hvilket udløste 
store smerter i hendes arbejde i plejen. Det 
resulterede i en operation af hånden med en 
efterfølgende lang sygemelding.  Derfor var 
et jobskifte en nødvendighed.
Efterfølgende gennemførte Charlotte grund-
forløbet til pædagogisk assistent. Hendes 
plan var at starte på hovedforløbet i januar 
2021, men måtte droppe det, da det ikke var 
lykkedes hende at finde en elevplads i coro-
natiden. Derfor stod Charlotte uden arbejde 
og uden en studieplads efter sin sygemelding 
- 21 år gammel.

Fra arbejdsledig til kviktestpoder
Charlotte blev kontaktet af jobcentret i starten af 2021 med 
et tilbud om et midlertidigt job som poder, der (indtil vide-
re) stopper igen med udgangen af maj 2021. Inden Charlot-

Charlotte var frisk på et midlertidigt 
job som kviktestpoder 
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te takkede ja til opgaven, var det vigtigt for hende at kende 
konditionerne for opgaven. Var det ok at se familie, kæreste 
og venner i de måneder, opgaven stod på? Og da svaret på 
spørgsmålene var ja, takkede Charlotte ja til jobbet. 
Dog var hun i starten lidt forbeholden overfor, hvad hun 
egentlig havde sagt ja til – men samtidig også spændt på op-
gaven. Det var jo en opgave, som hun overhovedet intet kend-
te til.  Charlottes livsanskuelse er dog, at man skal hjælpe til, 
når der er brug for det. I dag brænder hun for testopgaven 
og vil gerne gøre en forskel i forhold til at hjælpe samfundet 
i kampen mod COVID-19 – og vil helt sikkert gøre opgaven 
færdig.

Opstart som kviktestpoder
Charlotte blev ansat sammen med 8 andre podere tilbage i 
februar 2021. Gruppen kom på instruktionskursus hos Falck i 
at foretage kviktesten. Efterfølgende blev de 9 ansatte opdelt 
i 3 teams. Ledelsen blev dog hurtigt opmærksom på, at de 
3 teams slet ikke kunne nå at teste alle. Derfor blev der ret 
hurtigt ansat flere.
De første 9 ansatte podere har været foregangsmænd i at ud-
arbejde en drejebog for den daglige testrutine, som de andre 
testhold arbejder efter. Alle podere har forskellige baggrun-
de. I Charlottes team er der - foruden hende selv - en pæda-
gog samt en kontorassistent.

Arbejdsområdet er skoler og børnehaver i Videbæk 
samt Herborg i Ringkøbing-Skjern Kommune
Det team, som Charlotte er tilknyttet, kommer på 2 skoler, 3 
børnehaver og Bakkehuset i Videbæk, samt skolen og børne-
huset i Herborg. Hver lokation tilbydes test 2 gange ugentligt. 

Podeopgaver
Charlotte har ikke på noget tidspunkt været nervøs for at 
foretage kviktest, da sikkerheden med værnemidler er i top. 
Under en enkelt podning skifter Charlotte handsker 3 gange 
– og bruger både mundbind og visir samt en kittel/forklæde 

med lange ærmer. Efter 6 podninger skal der vaskes hænder 
for at vaske al spritten af hænderne, inden en ny omgang sprit 
før næste podning.
Når teamet ankommer til testlokationen, gør teamet testud-
styret klart og venter på, at ”nogen” møder ind for at blive 
testet. Der udfyldes en journal med data på de testede, som 
efterfølgende skal indrapporteres til Sundhedsstyrelsen for 
at indgå i det samlede statistikmateriale. De testede får kun 
en tilbagemelding, hvis de er positive med coronavirus. Pro-
ceduren på fx en skole er, at hvis en elev testes positiv, med-
deles dette til skoleinspektøren, som tager opgaven derfra 
med information til den smittede. Det har pode-teamet intet 
med at gøre. Indtil udgangen af marts måned har Charlottes 
team ikke fundet en eneste smittet. Teamets opgave vil også 
være at kontakte Statens Serum Institut og melde ind, hvis 
der findes en positiv testet person. De negative test indberet-
tes også dagligt til Statens Serum Institut.
Der møder desværre ikke det antal personer frem til test, som 
reelt har mulighed for at blive testet. Charlotte oplever, at kun 
ca. halvdelen møder op - hvilket igen betyder, at ressourcer-
ne ikke bliver udnyttet optimalt. Teamet har kapacitet til at 
gennemføre ca. 30 podninger pr. time. 2 fra teamet udfører 
podninger og sidste mand i teamet udfylder journalerne og 
får testresultatet noteret. 

Fremtidsplaner for Charlotte
Drømmen er at komme i gang med sidste del af uddannel-
sen til pædagogisk assistent efter sommerferien og derefter 
forsøge at kombinere begge uddannelser til et job på et dag-
center for ældre mennesker, hvor Charlottes kreative kompe-
tencer kan komme i spil.
Her i slutningen af marts måned 2021 savner Charlotte aller-
mest at måtte deltage i fritidsaktiviteter og glæder sig til at 
komme til folkedans igen. Hygge med venner og veninder må 
også gerne snart blive en mulighed.
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Den 16. november 2021 afholdes det næste 
kommunale og regionale valg i Danmark. Har 
du besluttet dig for at stille op som kandidat 
til enten kommunalbestyrelsen i din kommu-
ne eller til regionsrådet – så har du mulighe-
den for at præsentere dig selv her i Det Lille 
FOA Blad i september-nummeret 2021 og for-
tælle om, hvem du er, hvem du opstiller for, 
hvorfor du stiller op, hvad dine mærkesager er 
– og hvad du ellers har lyst til at fortælle.

Det gør ingen forskel i forhold til præsentati-
onen, om du stiller op på en partiliste eller en 
lokalliste.

Hvis du vælger at bruge Det Lille FOA Blad som en platform 
til din præsentation, skal du kontakte kommunikations-
medarbejder Anna Mette Korsholm hos FOA Herning på tlf. 
46971269 eller via mail på adressen anmk@foa.dk hurtigst 
muligt for en aftale om enten selv at sende materiale eller 
for at få skrevet et lille portræt. På grund af sommerferie 
skal din præsentation samt fotomateriale være færdig til 
tryk senest mandag, den 5. juli 2021.

Kommunal- og regionsvalg 
den 16. november 2021
Stiller du op til valget, er du velkommen til at få en lille artikel/et 
portræt med i Det Lille FOA Blad i september-nummeret 2021.
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Kost- og Servicesektoren

Kontaktperson 
Leila Nymann Vorm
Telefon: 5126 5021
Mail: leilvorm@rm.dk

Da Kost- og Servicesektoren ikke har en bestyrelse eller 
en klub i øjeblikket, er der heller ikke generalforsamling i 
sektoren. Leila Nymann Vorm er kontaktperson i Kost- og 
Servicesektoren. Har du spørgsmål eller et ønske om igen 
at reetablere bestyrelsen i sektoren i samarbejde med Leila 
Nymann Vorm, er du velkommen til at kontakte Leila.

Teknik- og Servicesektoren

Kontakt din formand  
Henning Hansen på
telefon 2653 7229 
mail: henha@foa.dk

Henning er også uddannelsesambassadør for Teknik- og 
Servicesektoren. Har du spørgsmål vedrørende uddannelse, 
efteruddannelse og kurser, er du velkommen til at kontakte 
Henning Hansen.

Du er også velkommen til at kontakte  
næstformand Peter Holm på
Telefon 5042 7809
mail: peter.holm@rksk.dk

Følg sektorens nyhedsbrev
Teknik- og Servicesektoren har sit eget nyhedsbrev ”FOKUS”.
Tilmeld der på: foa.dk/Teknik-Service/Nyheder/Nyhedsbrev/
TilmeldingFOKUS

Som FOA-medlem får du 
op til 20% rabat på dine 
studiebøger. Bestil, og 
betal online på:  
foabogshop.dk eller på 
foa.dk/herning. 
Udover rabatten kan du 
søge om et bogtilskud, 
når du afhenter bøgerne. 
Tilskuddet udbetales, når 
du har været medlem af 
FOA Herning i mindst 3 
måneder.

Uddannelser
Du kan bestille bøger til 
uddannelsen som social- 
og sundhedsassistent, so-
cial- og sundhedshjælper 
samt til den pædagogiske 
assistentuddannelse.

Personlig afhentning af 
bøgerne
Du henter bøgerne hos 
FOA Herning på Gormsvej 5, 
7400 Herning. Bøgerne er 
pakket i en gratis FOA-ryg-
sæk, som du får med. Du 
modtager en sms, når bø-
gerne er klar til afhentning.

Køb studiebøger online

Sådan bestiller du
1.  Gå ind på  

www.foabogshop.dk
2.  Vælg Midt- og Vest-

jylland i menuen til 
venstre

3.  Vælg uddannelse i 
undermenuen

4.  Vælg skolen, hvor 
du tager din uddan-
nelse

5.  Bestil de bøger, du 
skal bruge

FOA Herning eller FOA 
Holstebro kommer på 
Skoletorvet på Social- 
og Sundhedsskolen i 
Herning onsdag fra  
kl. 11.20-12.10. Få en 
snak om for eksempel 
din uddannelse og 
elevkontrakt, arbejds-
tidsregler, arbejdsmiljø, 
ferie  eller løn.
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Tag med FOA Herning  
i Tivoli Friheden
FOA Herning og Tivoli Friheden inviterer dig og 
din familie til en dag fuld af oplevelser.

Med kuponen nederst kan du spare penge på 
entré og turbånd til en valgfri 
åbningsdag. 

Gyldighedsperiode 4. april - 18. oktober 2020 
*Gælder ikke på Fed Fredag

RABATKUPON - FOA HERNING

Entré + turbånd 0 - 90 cm  Gratis
Entré   +90 cm  kr. 80,-
Turbånd  + 90 cm kr. 100,-

Kuponen gælder kun for medlemmer af FOA 
Herning med op til 5 familiemedlemmer.

Kuponen kan ikke kombineres med andre 
rabatter eller ombyttes til kontanter. 

(Kuponen afleveres ved indgangen)

Aktivitetskalender

FOA for alle aktiviteter

Aktivitet Dato Sted Info

Tivoli Friheden 4/4 til 18/10-
2020

Skovbrynet 5
8000 Århus

Se side 21

FOA Herning har ingen planlagte aktiviteter på 
grund af corona-situationen i øjeblikket. Men i takt 
med at myndighederne begynder at åbne op for 
muligheden for, at flere må være sammen igen, så 
begynder FOA Hernings Aktivitetsudvalg at tilrette-
lægge forskellige aktiviteter.
Hold øje med Aktivitetskalenderen på FOA Hernings 
hjemmeside eller følg med i Nyhedsbrevene, der 
udsendes. 

Igen i år er det muligt at tage en tur i Tivoli Friheden 
i Århus med rabat. Husk, at klippe rabatkuponen ud 
og aflevere den ved indgangen til Tivoli Friheden.

GOD SOMMER TIL ALLE.
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Tag med FOA Herning  
i Tivoli Friheden
FOA Herning og Tivoli Friheden inviterer dig og 
din familie til en dag fuld af oplevelser.

Med kuponen nederst kan du spare penge på 
entré og turbånd til en valgfri 
åbningsdag. 

Gyldighedsperiode 4. april - 18. oktober 2020 
*Gælder ikke på Fed Fredag

RABATKUPON - FOA HERNING

Entré + turbånd 0 - 90 cm  Gratis
Entré   +90 cm  kr. 80,-
Turbånd  + 90 cm kr. 100,-

Kuponen gælder kun for medlemmer af FOA 
Herning med op til 5 familiemedlemmer.

Kuponen kan ikke kombineres med andre 
rabatter eller ombyttes til kontanter. 

(Kuponen afleveres ved indgangen)

Gyldighedsperiode 4. april - 19. september 2021
*Gælder ikke på Fed Fredag - FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER



22 DET LILLE FOA BLAD

Jubilæum 2021
Januar  – april 2021

25 års jubilæum

Herning Kommune

15. januar 2021
Spomenka Nikolic
Sygehjælper

22. januar 2021
Annette Spelling
Dagplejer

25 års jubilæum

Ikast-Brande Kommune

15. januar 2021
Ulla Marie Hansen
Dagplejer

15. januar 2021
Helle Poulsen Nørbjerg
Dagplejer

1. marts 2021
Ulla M Bækgaard Christensen
Dagplejer

1. april 2021
Ina Holm Birksø
Dagplejer

25 års jubilæum

Ringkøbing-Skjern Kommune

1. januar 2021
Gitte Toft
Social- og sundhedshjælper

24. januar 2021
Lene Bonde
Dagplejer

12. februar 2021
Vinni Krogsgaard
Dagplejer
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Nye tillidsvalgte
Januar – april 2021

Herning Kommune

Søglimt Plejecenter
Social- og sundhedshjælper
Bente Vestergaard Christensen
Tillidsrepræsentant

Hjemmepl. Vest aften, Vesterled 1+2
Social- og sundhedsassistent
Gabriele Jeromin
Tillidsrepræsentant

Toftebo-Centret
Social- og sundhedsassistent
Henriette Engel Hedegaard
Tillidsrepræsentant

Hjemmepl. Øst 1+2, Aften Øst 1
Social- og sundhedsassistent
Pernille Ejbye Pedersen 
Tillidsrepræsentant

Hjemmepleje Aften Nord
Social- og sundhedshjælper
Anni Hulgaard
Tillidsrepræsentant

Regionspsykiatrien Vest Herning 
Social- og sundhedsassistent
Kim Børge Andersen
Tillidsrepræsentant

Aktiv Centret TAK Vest
Social- og sundhedsassistent
Shannie Blom Christiansen
Tillidsrepræsentant

Hjemmeplejen Syd, Dag og aften
Social- og sundhedsassistent
Betina Lunde Bunch
Arbejdsmiljørepræsentant

Fuglsangsø Centret
Social- og sundhedsassistent
Louise Birk Agerskov
Arbejdsmiljørepræsentant

Hjemmepleje Dag Nord
Social- og sundhedsassistent
Ulla Henriksen Køhler
Arbejdsmiljørepræsentant

Rehabiliteringscenter Herning 
Social- og sundhedsassistent
Anette Mathiasen Jakobsen
Tillidsrepræsentantsuppleant

Søglimt Plejecenter
Social- og sundhedshjælper
Heidi Hedelund Nielsen 
Tillidsrepræsentantsuppleant

Dagplejen i Herning Kommune 
Dagplejer
Jette Hornstrup Nemeth
Tillidsrepræsentantsuppleant

Hjemmepleje Dag Nord
Social- og sundhedsassistent
Pia Vad Knudsen
Tillidsrepræsentantsuppleant

Regionspsykiatrien Vest Herning
Social- og sundhedsassistent
Bodil Buus Eriksen
Tillidsrepræsentantsuppleant

Valdemarskolen
Pædagogisk assistent
Susanne Elisabeth Lauridsen
Tillidsrepræsentantsuppleant

Lindegården
Social- og sundhedsassistent
Anita Catharus Kristiansen
Tillidsrepræsentantsuppleant

Ikast-Brande Kommune

Plejecenter Bøgildlund IBK
Social- og sundhedsassistent
Maiken Studsgaard Krøjgaard
Arbejdsmiljørepræsentant

Ringkøbing-Skjern Kommune
Centerparken Videbæk
Social- og sundhedshjælper
Britta Pia Ulderup
Tillidsrepræsentantsuppleant

Holmehusene, RKSK
Social- og sundhedsassistent
Nana Namrata Thorsager
Tillidsrepræsentantsupplean
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SHU-BI-DUA THE MUSICAL 
30/3-3/4 2022
KulturCirkel pris kr. 330,- (Kategori C billet)

ANDERS BLICHFELDT 
5/12 2021
KulturCirkel pris kr. 150,-

Kultur
Cirklen

UNIKKE OPLEVELSER
 I TRYGGE RAMMER

SÅDAN OPNÅR DU RABATTEN:
Du har som KulturCirkel-medlem mulighed for at købe op til 2 billetter  
til hvert af ovenstående arrangementer til KulturCirkel-pris. Der udbydes  
et begrænset antal billetter til enkelte arrangementer.
Ved billetkøb skal du fremvise dit Lo Plus-kort eller FH-kort for at opnå rabatten.

MCH HERNING KONGRESCENTER 
Østergade 37, 7400 Herning 

kulturcirklen@mch.dk - tlf: 9926 9999 
 

Læs mere om KulturCirklen på MCH.dk

©MCH 04.2021. Vi tager forbehold for evt. trykfejl og udsolgte arrangementer.

BURHAN G 
10/3 2022
KulturCirkel pris kr. 160,-

THE SIMON & GARFUNKEL STORY 
30/4 2022
KulturCirkel pris kr. 175,-

SPAR OP TIL

50%

200x200mm_KulturCirklen_April21_DEZ.indd   1200x200mm_KulturCirklen_April21_DEZ.indd   1 26/04/2021   14.5526/04/2021   14.55
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PlusFerie. 

Apollo har et bredt udvalg af rejsemål, 

rejsetyper og hoteller for at opfylde 

netop dine rejsedrømme. 

3-5 % 

PlusDyr.    
Køb billetter og årskort til Zoologisk 

Have København med PlusKort 

rabat, og oplev mere end 4.000 

fantastiske dyr.

10 % 

PlusHerretøj.    

Hos Tøjeksperten finder du over 

3.500 lækre styles, som helt sikkert 

kan friske enhver garderobe op. 

4 %

PlusBil. 
Få serviceret din bil hos Euromaster, 

og få rabat på dæk, autoservice, 

fælge og autotilbehør med PlusKort 

rabat.      

10 % 

PlusKlodser.    

Køb billetter til LEGOLAND® med 

PlusKort rabat, og oplev årets nyhed 

THE LEGO® MOVIE™ World.

Spar 139 kr. 

PlusFritid. 

Hos Friluftsland finder du et  

kæmpe udvalg af kvalitets-

beklædning og -udstyr til  

friluftslivet og rejser.     

9 %
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Benyt dit PlusKort, og få rabat på næsten alt      

– se mere på pluskort.dk 
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Formand
Bodil Markmøller

SeniorklubbenGod sommer til alle

Generalforsamling 
den 27. september 2021
FOA’s seniorklub, som er for efterlønnere, førtidspensio-
nister og pensionister

Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Beretning ved formand, Bodil Markmøller
4. Klubbens regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg: 
 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 
 På valg for 1 år er:
  a. Bodil Markmøller (modtager genvalg)
  b. Egon Jensen (modtager genvalg) 
  c. Gitte Nedergaard (modtager genvalg) 
 På valg for 2 år er:
  a.   Judith Jensen (modtager ikke genvalg)
  b.   Jill Libner (modtager genvalg)
 Valg af 2 suppleanter.
 På valg er:
  a.  Kis Andersen (modtager genvalg)
  b.  Vakant
 Valg af 2 bilagskontrollanter. 
 På valg er:
  a. Lene Rasmussen
  b. Poul Holt 
7. Eventuelt

Først vil jeg gerne ønske alle en god sommer.  Jeg synes, det 
har været hårdt, at vi ikke har kunnet mødes. Men forhåbent-
lig er coronasituationen blevet bedre, når du læser dette.
Jeg håber, I er ved at være klar til at komme i Seniorklubben 
igen – og bestyrelsen håber så meget, at det nu lykkes at 
få afholdt generalforsamlingen den 27. september, som har 
været længe undervejs.

Et efterår med mange valg
I de fleste kommuner ligger ældrerådsvalget inden kommu-
nalvalget den 16. november 2021. Mange kommuner har 
samtidig valg til ældre- og seniorrådene.

Senior- og ældreråd
Som jeg før har skrevet og sagt, håber jeg, at rigtig mange 
af jer vil stille op til senior- eller ældrerådene rundt i vores 
3 kommuner. Jeg stiller mig gerne til rådighed, hvis nogen 
har spørgsmål. Det har nok aldrig været så vigtigt, som det 
er lige nu, at nogle stiller op, som kender til ældreområdet. I 
Herning Kommune skal vi have kandidatlister ind allerede i 
august måned 2021.
Mange kommuner står over for store udfordringer; byggeri-
er af ældre-, senior- og plejehjemsboliger. Vi bliver flere æl-
dre, og vi lever længere og får derved på et tidspunkt brug 
for hjælp. Alle prognoser viser, at når vi lever længere, er 
samfundet nødt til at bruge flere penge på ældreområdet. 
Derfor håber jeg, at der vil være stor bevågenhed netop i 
forhold til ældreområdet. Det kan godt være, at vi kan klare 
os selv længere. Men når der samtidigt kommer flere plus 
95-årige, så vil kurven knække på et tidspunkt.
Et andet vigtigt fokusområde er, hvordan vi tiltrækker ar-
bejdskraft og får elever nok til at tage en uddannelse. 

Kommunal- og regionsvalg
Det næste valg er den 16. november 2021, hvor der er kom-
munal- og regionsvalg. Her tænker jeg, at det bliver vigtigt 
at tænke på velfærden frem for skattelettelser. Vi ved jo, at 
Herning Kommune skal have en ny borgmester, og at der p.t. 
er 4 borgmesterkandidater. Der er mange fra det nuværende 
byråd, der ikke stiller op, og nogle er gået til andre partier. 
Så det bliver spændende at se, hvor det ender.



JUNI 2021 · HERNING  27

Ret til ændringer forbeholdes.

Bestyrelsen
Formand
Bodil Markmøller tlf. 23 31 12 21

Næstformand
Egon Jensen tlf. 61 68 85 42

Sekretær
Judith Jensen tlf. 29 45 19 75

Medlemmer
Gitte Nedergaard tlf. 97 12 65 01
Jill Libner tlf. 22 29 53 42

Suppleanter
Desiree Jessen tlf. 26 83 39 41
Kis Andersen tlf. 60 41 94 14

Medlemskab af Seniorklubben
For at blive medlem af Seniorklubben skal man være medlem af FOAs faglige afdeling. 
Medlemskabet af Seniorklubben koster kr. 150,00 om året. Indmeldelse til Bodil Markmøller.

Program for 2. halvår 2021
Hvor andet ikke er nævnt, mødes vi kl. 14.00 i kælderen på Gormsvej 5, 7400 Herning.
Seniorklubben følger myndighedernes retningslinjer i forhold til corona, hvilket 
betyder, at risikoen for aflysninger er til stede. 
Følg derfor med i retningslinjerne i forhold til forsamlinger.

Den 13. 
september 2021

Overlæge Maren Tarpgaard vil fortælle, hvad sker der, når vi ringer 112. Præhospital, akutbil og red-
ningshelikopter. Tilmelding til generalforsamlingen den 27. september 2021.

Den 27. 
september 2021

Generalforsamling. Se dagsorden side xxx
Vi starter med at spise sammen kl. 12.00 inden generalforsamlingen. Tilmelding til efterårsudflug-
ten 11. oktober 2021.

Den 11. 
oktober 2021

Efterårsudflugt, som er under planlægning. Vi afventer myndighedernes retningslinjer i forhold til 
corona. Turen starter kl. 08.00. Pris kr. 250,00.

Den 25. 
oktober 2021

”Vildmarksshow 2” ved Søren Ervig. Denne gang er det nye billeder og nye historier. Nogle helt fan-
tastiske billeder fra blandt andet Alaska og Sibirien.

Den 15. 
november 2021

Ergoterapeut Mette Søndergaard vil - på en humoristisk måde - fortælle om ældrelivet, som hun ser 
det. Tilmelding til julefrokosten den 22. november 2021.

Den 22. 
november 2021

Julefrokost med underholdning af Citrondrengen. Pris kr. 100,00.
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For mange år siden blev det besluttet på en generalforsam-
ling i FOA Herning at yde begravelseshjælp.

Beslutningens ordlyd er følgende:
”Begravelseshjælp ydes til medlemmer af FOA Herning-afde-
lingen med kr. 1.000,- ved egen eller ægtefælle/samlevers 
død. Beløbet udbetales til den længstlevende eller til boet.
Ved pensionistmedlemskab yder der ikke begravelseshjælp.”

3F afdelingerne i Midt- og Vestjylland tilbyder gratis rets-
hjælp. De har tilbudt, at FOA Hernings medlemmer kan få den 
samme service.

Derfor kan du som FOA-medlem få rådgivning i forskellige 
slags sager i retshjælpen. Retshjælpen foregår i tidsrummet 
kl. 16.00-18.00. Tidsbestilling er nødvendig.

Vidste du, at FOA Herning
giver begravelseshjælp?

Som dokumentation for udbetalingen kræver vores revision 
en kopi af dødsattesten.

Du er velkommen til at kontakte FOA Herning for yderligere 
oplysninger.

Lige uger:
Mandag: 
3F Ringkøbing, Byskellet 33, Ringkøbing
Tidsbestilling 7030 0874

Ulige uger:
Torsdag: 
3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, Herning
Tidsbestilling 7030 0868

Gratis retshjælp til FOA-medlemmer
i samarbejde med 3F
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Træffetider
på lokalkontoret i Ringkøbing 2021

Ret til ændringer af bemandingsplanen forbeholdes.

Træffetider på lokalkontoret på Byskellet 33 i Ringkøbing hver 
torsdag fra kl. 09.00-17.00.

Faglig afdeling er skiftevist repræsenteret af politisk valgte og kon-
sulenter. Det er muligt at kontakte FOA Herning på 46971260 og 
aftale et møde på en anden ugedag, såfremt du ikke har mulighed 
for at møde ind en torsdag. A-kassen har også en repræsentant på 
kontoret hver torsdag. 

FOA Hernings faglige bemanding de kommende måneder:

JUNI 2021 BEMANDES AF
3. juni Tommy Bitsch
10. juni Inga Krarup
17. juni  Lone Fauerholdt Knudsen
24. juni Jan Vestentoft

JULI 2021 BEMANDES AF
1.  juli Jens Klaris
8. juli  LUKKET – sommerferie
15. juli LUKKET – sommerferie
22. juli LUKKET – sommerferie
29. juli LUKKET – sommerferie

AUGUST 2021 BEMANDES AF
5. august LUKKET – sommerferie
12. august Marianne Højlund Christensen
19. august Janni Skou Dünser
26. august Susanne Andersen 

SEPTEMBER 2021 BEMANDES AF
2. september Tommy Bitsch 
9. september Inga Krarup 
16. september Lone Fauerholdt Knudsen 
23. september Jan Vestentoft
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POLITISKE VALGTE

Navn Direkte nr. Mobilnr. Mailadresse

Afdelingsformand

Marianne Højlund Christensen 46 97 12 54 23 23 23 34 mhc040@foa.dk

Næstformand

Jens Klaris 46 97 12 83 20 48 06 98 jekl@foa.dk

Sektorformand Pædagogisk

Jan Vestentoft 46 97 12 82 20 48 06 97 jave@foa.dk

Sektorformand Teknik & Service

Henning Hansen  26 53 72 29 henha@foa.dk

Sektorformand Social & Sundhed

Susanne Andersen 46 97 12 62 23 23 23 39 suan@foa.dk

Kontaktliste til FOA Herning UDENFOR normal åbningstid
Såfremt du har akut brug for hjælp udenfor vores normale telefontid, kan du kontakte de politiske valgte via deres mobilnumre 
indtil kl. 22.00 på hverdage

Åbningstider
Mandag-onsdag: ......09.00-15.00
Torsdag: ........................09.00-17.00
Fredag: ..........................09.00-12.00
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Frontdesk konsulent

Oftest er det frontdesk konsulent Joannes Tausen, som besvarer dit opkald til FOA Herning. Joannes svarer på 
faglige spørgsmål, som ikke kræver en længere snak af hensyn til ventetiden ved telefonen. Desuden varetager Jo-
annes sager i forhold til Lønmodtagernes Garantifond (LG) samt udbetaling af begravelseshjælp og bogbestillinger.

FAGLIGE KONSULENTER

Navn Direkte nr. Fagområde

Faglig konsulent

Annemette Skou Mortensen 46 97 12 88 Løntjek

Faglig konsulent

Inga Krarup 46 97 12 59 Faglige spørgsmål samt løntjek

Faglig konsulent

Janni Skou Dünser 46 97 12 90 Arbejdsskadesager

Faglig konsulent

Lone Fauerholdt Knudsen 46 97 12 57 Sygdomssager

Faglig konsulent

Tommy Bitsch 46 97 12 58 Faglige spørgsmål samt løntjek

Kontaktliste til FOA Herning INDENFOR normal åbningstid
Du kan kontakte FOA Herning på telefon 46 97 12 60 i vores åbningstid. Dit opkald bliver besvaret hurtigst muligt i vores 
omstilling og stillet videre til den person, du ønsker at tale med. Du er også velkommen til at sende en mail til herning@foa.dk, 
som er en sikker mail.



Lokalkontoret i Herning:
Gormsvej 3-5 - 7400 Herning
Mail:  Faglig afdeling: herning@foa.dk
 A-kasse: akas040@foa.dk
Tlf.: 4697 1260
Web: foa.dk/herning

Åbningstider:
Mandag: 09.00-15.00
Tirsdag: 09.00-15.00
Onsdag: 09.00-15.00
Torsdag: 09.00-17.00
Fredag: 09.00-12.00

F A G O G A R B E J D E

Lokalkontoret i Ringkøbing
Byskellet 33 - 6950 Ringkøbing

Åbningstider:
Torsdag: 09.00-17.00
 eller efter aftale


