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Overenskomstforhandlinger på det private område
Den 9. februar 2020 kom det første resultat fra de private 
overenskomstforhandlinger i hus. Det var Dansk Industri, der 
– som sædvanligt – blev de første.
Aftalen gælder ca. 230.000 ansatte i industrien. Altså ingen 
FOA-medlemmer. Alligevel studeres resultatet med stor inte-
resse i forbundet, da det plejer at blive retningsgivende for de 
andre forhandlinger på det private område.
Overenskomsten er 3-årig. Mindstelønnen hæves med kr. 
7,50 i timen i denne periode. Også fritvalgsordningen får et 
godt løft fra 4% til 7%. Det er her, den ansatte selv kan vælge 
alt efter, hvor man er i sit liv, om de 7% skal udbetales som 
løn, gives som frihed eller indbetales til pension. En god mu-
lighed med den stigende pensionsalder, hvor et arbejdsliv på 
45-50 år bliver det almindelige.

Seniorpension
Ordningen trådte i kraft den 1. januar 2020. I FOA Herning 
holdt vi informationsmøde om seniorpensionsordningen den 

9. januar 2020. Flere medlemmer har søgt, og de første med-
lemmer har meldt tilbage, at de har fået bevilget seniorpen-
sion. Vi er glade for, at specielt Herning Kommune har været 
hurtige med sagsbehandlingen. For en hurtig afklaring bety-
der meget for et nedslidt menneske.

Generalforsamlingen den 24. marts 2020
Vi glæder os til at møde rigtig mange medlemmer denne af-
ten i Herning Kongrescenter. Det er her, vi sammen kan drøfte 
vores ønsker og forventninger til det fællesskab, vi har i FOA 
Herning.
Vi vil også orientere om de fortsatte forhandlinger på det pri-
vate område. Forhåbentlig har forbundet afsluttet forhandlin-
gerne for FOAs godt 5.000 privatansatte medlemmer med et 
godt resultat.
Det vil være det bedste afsæt til de drøftelser, vi skal have 
med hinanden, når vi efter sommerferien begynder at de-
battere krav til forbedringer af de offentlige overenskomster, 
som skal forhandles foråret 2021.

Afdelingsformand  
Marianne Højlund Christensen

Formanden har ordet...
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Sammen gør vi forskellen

Overenskomstforhandlinger 
– seniorpension - generalforsamling
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Generalforsamling
i FOA Herning

Forbundssekretær Helena Mikkelsen taler på FOA Hernings generalforsamling

Helena Mikkelsen,
Forbundssekretær

Tirsdag, den 24. marts 2020 kl. 19.00 
Herning Kongrescenter, Østergade, Herning

Alle medlemmer indkaldes/indbydes til at deltage i FOA Hernings or-
dinære generalforsamling den 24. marts 2020. Dagsorden i henhold til 
FOA Hernings love. Generalforsamlingen starter kl. 19.00 efter spisning.

Indkomne forslag – herunder forslag til valg af faglig sekretær – der øn-
skes behandlet på generalforsamlingen, skal være FOA Herning i hænde 
senest 28 kalenderdage før generalforsamlingens afholdelse med en 
kort skriftlig motivering.

FOA Hernings bestyrelse kan fremsætte forslag med et kortere varsel 
jævnfør FOA Hernings Afdelingslove paragraf 6 stk. 6.

Med venlig hilsen
Formand Marianne Højlund Christensen

SPISNING KRÆVER TILMELDING: Ønsker du at deltage i spisningen  
kl. 17.30 inden generalforsamlingen, skal du tilmelde dig senest den 
14. marts 2020 på www.foa.dk/herning under Aktivitets kalenderen.

Forbundssekretær Helena Mikkelsen taler på FOA Hernings generalfor-
samling om medlemsorganisering og giver et fremtidsperspektiv, der 
understøtter vigtigheden af, hvor vigtigt det er, at alle tager del i de 
målrettede organiseringsindsatser, så vores fællesskab og muskelstyrke 
bibeholdes og forstærkes.
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1. Generalforsamlingen vælger 2 di-
rigenter og 3 stemmeoptællere.

2.  Ingen kan uden generalforsamlin-
gens særlige samtykke få ordet 
mere end 3 gange i samme sag. 
Første gang er taletiden uind-
skrænket, anden gang 5 minutter 
og tredie gang for en kort bemærk-
ning. 

 Ordføreren for indsendte forslag 
har dog uindskrænket taletid til 
indledningsforedraget, derefter 
hen holdsvis 10 og 5 minutter. 

   Det er formandens ret, uansat tale-
rækken, at begære ordet, ligesom 
en forslagsstiller har ret til afslut-
tende bemærkninger til sit forslag 
forud for formanden.

Forretningsorden
for FOA Herning afdeling

3. Forslag om ændringsforslag ind-
gives skriftligt, undertegnet for-
slagsstillerens navn.

4. Dirigenterne kan stille forslag om 
diskussionens afslutning enten 
straks eller med de indtegnede 
talere. Et sådant forslag kan også 
fremsættes af generalforsamlin-
gen. 

 Ved forslag om diskussionens af-
slutning kan kun en taler få ordet 
for og imod forslaget. 

5. Ved afstemning gælder alminde-
ligt stemmeflertal. Dog kræves til 
vedtagelse af lovændringer 2/3 
majoritet. Afstemning sker ved 
håndsoprækning. Der kan foreta-
ges skriftlig afstemning.

 Personvalg skal være påbegyndt 
senest kl. 21.30.

  Medlemmer, der forlader general-
forsamlingen, inden afstemning 
har fundet sted, skal have mulig-
hed for at afgive skriftlig stemme 
på en kandidat/kandidater og for 
eller imod et forslag.

6. Præsentation af kandidater til for-
mands-, næstformands- og faglig 
sekretærposten foretages af diri-
genterne.

7. Forlanger nogen ordet til forret-
ningsordenen, skal det opgives, 
hvilket punkt i denne, vedkom-
mende ønsker at tale til.
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Du kan se FOA Hernings regnskab, budget og indkomne forslag på  
www.foa.dk/herning under menuen GENERALFORSAMLING.

1.  Valg af dirigenter

2.  Godkendelse af forretningsorden, herunder valg af 
stemmeudvalg

3.  Godkendelse af dagsorden

4.  Godkendelse af beretninger

5.  Godkendelse af regnskab 2019

6.  Godkendelse af budget 2020

7.  Behandling af indkomne forslag 
(Se næste side)

8.  Valg: Følgende er på valg:
 a. Faglig sekretær: Vakant
 b.  Bilagskontrollant: Tove Nielsen  

– modtager genvalg
 c.  Bilagskontrollant: Elin Ælmholdt  

– modtager genvalg
 d.  Bilagskontrollantsuppleant: Klaus Peter  

Altenhofen – modtager ikke genvalg
 e.  Bilagskontrollantsuppleant: Lars Kaltoft  

Christensen – modtager genvalg

9.  Fremtidigt virke

10. Eventuelt

Dagsorden 
generalforsamling 2020
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Ændringsforslag

FORSLAG A
Afdelingsbestyrelsen stiller forslag 
om ændring af FOA Hernings afde-
lingslove:

§ 6 stk. 11:  
Ordinær generalforsamling

Nuværende:
Alle valg er 3-årige.

Valgte, aflønnede generalforsamlings-
valgte, skal afgå ved udgangen af den 
måned, hvor folkepensionsalderen ind-
træder.

Ønskes ændret til:
Alle valg er 4-årige.

Valgte, aflønnede generalforsamlings-
valgte, skal afgå ved udgangen af den 
måned, hvor folkepensionsalderen ind-
træder.

§ 8:  Afgang i utide

Nuværende:
Afgår formanden, næstformanden el-
ler en faglig sekretær i utide kan FOA 
Hernings bestyrelse med 3/4 af de af-
givne stemmer konstituere en efterføl-
ger frem til førstkommende ordinære 
generalforsamling, hvor valg skal finde 

sted for resten af ordinær valgperiode.

Såfremt der ikke kan opnås enighed 
med 3/4 af de afgivne stemmer, ind-
kaldes til ekstraordinær generalfor-
samling med valg for resten af ordinær 
valgperiode. 

Ønskes ændret til:
Afgår formanden, næstformanden el-
ler en faglig sekretær i utide, kan FOA 
Hernings bestyrelse med 3/4 af de af-
givne stemmer konstituere en efterføl-
ger frem til førstkommende ordinære 
generalforsamling, hvor valg skal finde 
sted for resten af ordinær valgperiode.

Såfremt der ikke kan opnås enighed 
med 3/4 af de afgivne stemmer, ind-
kaldes til ekstraordinær generalfor-
samling med valg for resten af ordinær 
valgperiode. 

Hvis der ved fristens udløb, kun er 
én kandidat til posten som formand, 
næstformand eller faglig sekretær, kan 
afdelingsbestyrelsen med 3/4 flertal 
beslutte ikke at afholde en ekstraordi-
nær generalforsamling, hvorefter den 
pågældende er valgt. Er der ikke det 
anførte flertal herfor, indkalder afde-
lingsbestyrelsen til ny ekstraordinær 
generalforsamling. 

§ 9: Løn, pension med videre

Nuværende:
Stk. 1
FOA Hernings generalforsamling fast-
sætter efter indstilling fra FOA Her-
nings bestyrelse, aflønning for de af-
delings- og sektorvalgte. 

Stk. 2 
De afdelings- og sektorvalgte er om-
fattet af en pensionsordning. Procent-
satsen følger den, der er gældende for 
hovedparten af FOA Hernings medlem-
mer.

Stk. 3
Ordningen gælder både afdelings- og 
sektorvalgte.

Ved afgang i utide på grund af lægelig 
dokumenteret sygdom eller manglen-
de genvalg udbetales en fratrædelses-
godtgørelse: 
 •  0-6 års valgperiode: 3 måneders løn
 •  Over 6 års valgperiode: 6 måneders 

løn.

Ved fratræden til pension/efterløn 
udbetales tre måneders fratrædelses-
godtgørelse. I tilfælde af død i valgpe-
rioden udbetales tre måneders løn til 
den/de efterladte.
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Ændringsforslag
Ønskes ændret til:

Stk. 1
FOA Hernings generalforsamling fast-
sætter løn og pension for de afdelings- 
og sektorvalgte for den kommende 
kongresperiode efter indstilling fra 
FOA Hernings bestyrelse - efter for-
bundets ordinære kongres.

Stk. 2 - udgår

Stk. 3 (ændres til stk. 2)
Ved afgang i utide - på grund af lægelig 
dokumenteret sygdom eller manglen-
de genvalg - udbetales en fratrædel-
sesgodtgørelse: 

 •  0-6 års valgperiode: 3 måneders løn
 •  Over 6 års valgperiode: 6 måneders 

løn.

Ved fratræden til pension udbetales 
tre måneders fratrædelsesgodtgørelse. 
I tilfælde af død i valgperioden udbe-
tales tre måneders løn til den/de efter-
ladte.
Ordningen gælder både afdelings- og 
sektorvalgte.

§ 12 stk. 2: Sektorer

Nuværende:

Stk. 2
Sektorerne skal være politikskaben-
de, herunder skabe udvikling af fag-
ligheden, identiteten og udvikling af 
arbejdspladserne i samarbejde med 
fag- og funktionsgrupperne under an-
svar over for FOA Hernings bestyrelse 
inden for følgende områder:
 •  De overenskomstspørgsmål, som 

vedrører sektoren specielt
 •  Indhentning af specielle overens-

komstkrav
 •  Faglige og organisatoriske tiltag in-

denfor sektorens område
 •  Områdets egne erhvervsfaglige ud-

dannelser
 •  Elevarbejde
 •  Informationsarbejde overfor med-

lemmerne

Sektorerne kan:
Konstituere ny sektorformand i tilfæl-
de af afgang i utide. 
Sektorbestyrelsen kan med ¾ af de af-
givne stemmer konstituere en efterføl-
ger frem til førstkommende ordinære 
generalforsamling, hvor valg skal finde 
sted for resten af ordinær valgperiode. 

Såfremt der ikke kan opnås enighed 

med ¾ af de afgivne stemmer indkal-
des til ekstraordinær generalforsam-
ling med valg af formand for resten af 
ordinær valgperiode.

Ønskes ændret til:

Stk. 2
Sektorerne skal være politikskaben-
de, herunder skabe udvikling af fag-
ligheden, identiteten og udvikling af 
arbejdspladserne i samarbejde med 
fag- og funktionsgrupperne under an-
svar over for FOA Hernings bestyrelse 
inden for følgende områder:

 •  De overenskomstspørgsmål, som 
vedrører sektoren specielt

 •  Indhentning af specielle overens-
komstkrav

 •  Faglige og organisatoriske tiltag in-
denfor sektorens område

 •  Områdets egne erhvervsfaglige ud-
dannelser

 •  Elevarbejde
 •  Informationsarbejde overfor med-

lemmerne.

Afgår sektorformanden i utide, kan sek-
torbestyrelsen med 3/4 af de afgivne 
stemmer konstituere en efterfølger 
frem til førstkommende ordinære ge-
neralforsamling, hvor valg skal finde 
sted for resten af ordinær valgperiode.

8 DET LILLE FOA BLAD



MARTS 2020 · HERNING  9

Hvis der ikke kan opnås enighed med 
3/4 af de afgivne stemmer, indkaldes 
til ekstraordinær generalforsamling 
med valg for resten af ordinær valgpe-
riode. 

Hvis der ved fristens udløb kun er én 
kandidat til posten som sektorformand, 
kan sektorbestyrelsen med 3/4 flertal 
beslutte ikke at afholde en ekstraordi-
nær generalforsamling, hvorefter den 
pågældende er valgt. Er der ikke det 
anførte flertal herfor, indkalder afde-
lingsbestyrelsen til ny ekstraordinær 
generalforsamling. 

FORSLAG B
Afdelingsbestyrelsen stiller forslag 
om, at antallet af faglige sekretærer 
er nul.

FORSLAG C
Afdelingsbestyrelsen stiller forslag 
om forhøjelse af afdelingskontingen-
tet med kr. 20,00 med virkning fra 
den 1. maj 2020 for et fuldtidsforsik-
ret medlem.

Forslag om kontingent-
forhøjelse fra den 1. maj 2020
På generalforsamlingen den 24. marts 2020 stiller afdelingsbestyrelsen forslag 
om at forhøje afdelingskontingentet med kr. 20,00 pr. måned for et fuldtidsfor-
sikret medlem.

Det er bestemt ikke med bestyrelsens gode vilje, at forslaget fremsættes. Men 
desværre nødvendigt. FOA Herning har holdt kontingentet i ro i flere år i for-
ventning om, at det ville lykkes at få flere medlemmer til at dække de faste 
omkostninger. Men desværre – det lykkedes ikke. Derfor ser bestyrelsen sig 
tvunget til at foreslå generalforsamlingen en forhøjelse af kontingentet med 
følgende begrundelser:

 •  I forhold til FOA Hernings budget 2020 har afdelingsbestyrelsen været alle 
poster igennem krone for krone og har besluttet at afholde en bestyrelses-
konference i maj 2020 for at finde endnu flere besparelser

 •  FOA Hernings hus på Gormsvej 5 i Herning trænger til en gennemgående 
renovering – blandt andet i forhold til nyt tag og skimmelsvamp i bygningen, 
som påvirker arbejdsmiljøet. Afdelingsbestyrelsen er enige om, at FOA Her-
ning skal finde en ny kontorbygning i stedet for renovering af den gamle 
bygning med langvarig genhusning til følge for personalet. Men en flytning 
koster

 •  FOA Herning arbejder hver dag hårdt på at hjælpe alle medlemmer. Vi bru-
ger mange ressourcer på at hjælpe medlemmer med arbejdsskader og syge 
medlemmer. I 2019 hjalp vores arbejdsskadeteam med at få over kr. 11,0 
mio. hjem i erstatninger til medlemmer med arbejdsskader. Ligeså stiller vi 
op, når sygemeldte medlemmer kalder på os i forbindelse med bisiddersam-
taler. Vi hjælper gerne - men det koster.

FOA Herning håber, at de fremmødte på generalforsamlingen vil stemme ja til 
en kontingentstigning og vurdere, hvor meget man kan få for 20 kroner om må-
neden. Billed Bladet koster til sammenligning kr. 36,95 pr. blad. For FOA Her-
ning vil en kontingentforhøjelse betyde, at vi fortsat kan yde den service, vi 
yder i dag. Vi håber på jeres forståelse.

MARTS 2020 · HERNING  9
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Den øverste myndighed i FOA Herning er afdelingsgeneralforsamlingen. Afdelingsbestyrelsen 
varetager den daglige ledelse, og afdelingsformanden er øverst politisk og administrativ an-
svarlig i FOA Herning. 

Afdelingsbestyrelsen består af følgende 12 ordinære medlemmer

Marianne Højlund Christensen Formand  
FOA Herning

På valg hvert 3. år Blev genvalgt i 2019

Jens Klaris Næstformand 
FOA Herning

På valg hvert 3. år Blev genvalgt i 2018

Vacant Faglig sekretær 
FOA Herning

På valg hvert 3. år På valg i år - modtager 
ikke genvalg. Forslag om 
nedlæggelse af stillingen 
bliver behandlet på gene-
ralforsamlingen - se forslag 
B side 9

Susanne Andersen Sektorformand Social- og Sundhedssektoren

Jan Vestentoft Sektorformand Pædagogisk Sektor

Henning Hansen Sektorformand Teknik- og Servicesektoren

Derudover vælges sektorvalgte repræsentanter til afdelingsbestyrelsen fra hver sektor efter følgende fordeling
1 repræsentant for  0-500 medlemmer                                    1 repræsentant for 501-1500 medlemmer
1 repræsentant for 1501-2500 medlemmer                           1 repræsentant for 2501-3500 medlemmer

Afdelingsbestyrelsen i FOA Herning

Marianne Højlund 
Christensen

Grethe MadsenJens Klaris Jan Vestentoft Susanne Andersen Henning Hansen Charlotte Mathiasen
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Social- og Sundhedssektoren havde 2.540 medlemmer pr. 31/12-2019, hvilket giver 4 repræsentanter, som er følgende

Charlotte Mathiasen Fællestillidsrepræsentant Ikast-Brande Kommune Social- og sundhedshjælper

Grethe Madsen Fællestillidsrepræsentant Ringkøbing-Skjern Kommune Sygehjælper

Hanne Elkjær Fællestillidsrepræsentant Region Midt Social- og sundhedsassistent

Kirsten Nørrelykke Fællestillidsrepræsentant Herning Kommune Social- og sundhedsassistent

Pædagogisk Sektor havde 1.188 medlemmer pr. 31/12-2019, hvilket giver 2 repræsentanter, som er følgende

Britta Høj Andersen Næstformand 
Pædagogisk Sektor

Herning Kommune Dagplejer

Viggo Dinesen Fællestillidsrepræsentant Herning Kommune Pædagogmedhjælper

Teknik- og Servicesektoren
Teknik- og Servicesektoren har valgt kun at lade sig repræsentere i afdelingsbestyrelsen ved sektorformand Henning Hansen.

Tilforordnede i afdelingsbestyrelsen
Kost- og Servicesektoren har p.t. ingen sektor og sektorbestyrelse, og repræsenteres derfor ved Leila Vorm som tilforordnet i afdelings-
bestyrelsen.

A-kasseleder, Berit Weitemeyer er tilforordnet i afdelingsbestyrelsen.

Du kan læse mere om den enkelte i afdelingsbestyrelsen på FOA Hernings hjemmeside under: Fakta om FOA Herning/afdelingsbestyrelse.

Hanne Elkjær Kirsten Nørrelykke Britta Høj Andersen Viggo Dinensen Leila Vorm Berit Weitemeyer
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I det store perspektiv kom klimaet på dags-
ordenen. Især ungdommen er bekymret for 
fremtiden på vores dejlige klode. Herhjem-
me har de formået at mobilisere så meget 
aktivisme, at de under både EU- og folke-
tingsvalgkampen i forsommeren 2019, fik de 
etablerede politikere til at forstå, at nu skal 
der skabes forandringer gennem handling. 

Det betød, at den nye regering har fået vedtaget en ambitiøs 
klimalov. I det kommende årti skal der ske en reduktion på 
70 procent af udledningen af drivhusgasser i forhold til det, 
der blev udledt i 1990. Med fastsættelsen af et så stort mål, 
tror jeg godt, at klimaforkæmperne kan leve med at have fået 
betegnelsen ”klimatosser”. Men jeg tror også, at vi alle, både 
på arbejde og i privatlivet, kommer til at mærke forandringer, 
hvis målet skal nås. Alle kommer til at bidrage til det.

Den nye regering støtter velfærdsområderne
Efter folketingsvalget blev der dannet en socialdemokratisk 
mindretalsregering under Mette Frederiksens ledelse. Det 
varsler nye tider på velfærdsområderne. Vi havde fornøjelsen 
af at have Mette Frederiksen som taler ved åbningen af FOAs 
kongres i oktober. Det var godt at høre en statsminister, som 
er optaget af, at der skal skabes forbedringer af det skranten-
de velfærdssamfund, og som vil arbejde for en fornyelse af 
den offentlige sektor. 

En statsminister, som vil et 
opgør med New Public Ma-
nagement – en ideologi med 
alt for meget kontrol og regi-
strering. I stedet vil hun til-
bage til et velfærdssamfund 
baseret på tillid. Hun bebudede en ”Nærhedsreform” for det 
offentlige område. En reform med rum til faglighed, hvor den 
enkelte også kan bruge sin sunde fornuft og - sidst men ikke 
mindst - hvor der er nærværende ledelse. En sådan reform af-
venter vi med længsel, da den er i god tråd med FOA-kongres-
sens beslutning om, at gode og stærke arbejdsfællesskaber 
skal fremmes på arbejdspladserne.

Overenskomstforhandlinger på det private område
I øjeblikket er der overenskomstforhandlinger for godt 

Formandens beretning 2020 
2019 – det sidste år i 10’ernes årti 
– blev på mange måder starten på forandringer

Marianne Højlund Christensen

Marianne Højlund Christensen
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600.000 ansatte på det private område. FOAs omkring 5000 
medlemmer fylder ikke meget i denne sammenhæng. Det er 
fagforeninger som Dansk Metal, 3F og HK, der er de tonean-
givende. Først når de har lavet de store forlig på deres områ-
der, er vi klogere på, indenfor hvilke rammer resultaterne - til 
FOAs medlemmer - vil komme til at befinde sig.
Forbundet har forsøgt at lodde stemningen blandt vores pri-
vatansatte medlemmer ved at give dem mulighed for at ud-
fylde et postkort med deres ønsker til forbedringer. I FOA Her-
ning havde vi fastsat et medlemsmøde, hvor vi havde aftalt, at 
forbundets næstformand, Thomas Enghausen, skulle komme 
med et oplæg til debat. Desværre måtte vi aflyse mødet på 
grund af manglende tilmeldinger. 
I FOA Herning har vi registreret 70 medlemmer til at være an-
sat på en privat arbejdsplads. Desværre må vi konstatere, at 
det er et område, hvor vi ikke har særlig godt fat i forhold 
til organisering af medlemmer. Måske fordi mange har time-
lønsansættelser eller er i tilkaldevikarlignende stillinger. 
Vi har kun en enkelt privat ansat tillidsrepræsentant. Det 
er hos Privat Pleje Og Omsorg, der har virksomhed i både 
Ikast-Brande Kommune og Herning Kommune. 
Men det vil ikke afholde os fra at indkalde til et nyt møde for 
de privatansatte, når der er et overenskomstresultat, der skal 
ud til urafstemning. Jeg håber også, at vi på generalforsamlin-
gen kan sige noget mere om forhandlingerne og eventuelle 
resultater. 
Løn bliver et centralt punkt. Der er udvist løntilbagehol-
denhed ved de seneste overenskomstforhandlinger efter 
finanskrisen i 2008. Dertil kommer, at ledigheden er lav, og 
det går godt rent indtjeningsmæssigt for virksomhederne. 
Omvendt er der røster fremme blandt økonomerne om, at vi 
er på vej ind i en ny finanskrise.
Forhandlingerne på det private område har altid været meget 
lukkede. Det er ikke ligesom ved de offentlige overenskomst-
forhandlinger, hvor 2018 forhandlingerne stadigt står tydeligt 
for os. Dagligt kunne vi - via medierne - følge det ”drama”, der 
udspandt sig i Forligsinstitutionen. Sådan foregår det ikke ved 

de private forhandlinger. Det er en meget lukket proces, hvor 
man fortæller noget, når der er et resultat. Eller også kommer 
parterne ud for at fortælle, at forhandlingerne er brudt sam-
men, hvilket kan medføre strejke – og/eller lockout.

Afstemning om OK 20 
I det private kædes alle resultater sammen i en afstemning. 
Det betyder, at selvom FOAs medlemmer f.eks. stemmer ja, 
vil de komme i konflikt, hvis det samlede resultat for alle for-
bund bliver et nej. For at kunne få løn fra FOA under kon-

Mette Frederiksen talte ved åbningen af FOAs kongres.
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flikten, skal de private have været medlem senest fra den 1. 
december 2019.
Ved OK 17 stemte blandt andet 3F’s medlemmer nej til resul-
tatet/mæglingsforslaget. Men de måtte acceptere, at det sam-
lede stemmeresultat for alle forbund blev et ja. Derfor kunne 
de ikke gennem en konflikt opnå et bedre resultat på deres 
eget område. Det var der stor utilfredshed med blandt en del 
af deres medlemmer. Det er blevet diskuteret efterfølgende; 
men afstemningsreglerne forbliver uændret her ved OK 20.

OK 21 på det offentlige område
I både FF (Forhandlingsfællesskabet for 51 fagforeninger med 
regionalt og kommunalt ansatte) og i FOAs hovedbestyrelse 
er der gang i forberedelserne til overenskomstforhandlinger-
ne for det offentlige område i 2021.
På Hovedbestyrelsesmødet i august 2019 blev der peget på 3 
områder, der skal arbejdes med frem mod OK 21:
•  Ligeløn og lavtløn. Det kan blive til et krav om kronestignin-

ger frem for procentstigninger i de generelle lønstigninger
•  Uddannelseskrav i overenskomsterne. Det kan blive til et 

krav om ret og pligt til uddannelse i overenskomsterne
•  Flere fuldtidsstillinger. Det kan blive til et krav om ret til 

fuldtid. 

Herudover skal der være særligt fokus på sammenhængen 
mellem medlemmernes arbejdsmiljø og overenskomstaftaler-
ne, blandt andet arbejdstidsaftalerne.

At OK 18 havde et uskønt forløb, er alle parter enige om. Der-
for har Forhandlingsfællesskabet også brugt tid på at evalue-
re det sammen med de to arbejdsgiverparter. 
I en ”Politisk forhandlingserklæring” på KL-området, der blev 
underskrevet den 28. november 2019, hedder det bl.a.:
”KL og Forhandlingsfællesskabet konstaterer, at de sene-
ste overenskomstfornyelser har været konfliktfyldte og høj-
spændte. Der er på den baggrund gennemført dialog med det 
formål at drøfte og i enighed iværksætte initiativer, der bidra-
ger til mindre konfliktfyldte forhandlingsforløb og grundlag 
for konstruktive forlig, som er med til at skabe udvikling og at-
traktive arbejdspladser. Denne erklæring skal ses i forhold til 
både det generelle område (KL og Forhandlingsfællesskabet) 
og det specielle område (KL og organisationerne)”.

Den 5. december 2019 blev et tilsvarende papir underskrevet 
mellem FF og Danske Regioner med titlen ”Erklæring om veje 
til mindre konfliktfyldte forhandlinger”.
Særligt interessant er det, at der i begge aftaler er givet 
håndslag på, at 2021 forhandlingerne skal søges gennemført 
ud fra et fælles billede af relevant statistik. Det stiller krav til 
en styrket forberedelse og dialog mellem parterne. Der ned-
sættes teknikerudvalg, der skal analysere og drøfte relevant 
statistik og drøfte regneregler, som anvendes f.eks. til ændre-
de lønforløb med videre.

Det første strategimøde i forbundet bliver afholdt den 28. 
april 2020. Efter sommerferien vil vi, i FOA Herning, debat-
tere med medlemmerne om, hvilke krav og forventninger de 
har til 2021 overenskomsten. Vi ser medlemsinddragelse og 
medlemsdebat som en vigtig del af arbejdet med fornyelsen 
af overenskomsterne. Det er medlemmerne, der ved, hvor 
”skoen trykker”.
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Decentrale lønforhandlinger
I hele 2019 har vi haft stor fokus på de lokale lønforhandlinger 
på arbejdspladserne under FOA Herning. Sektorformændene 
i både Social- og Sundhedssektoren og i Pædagogisk Sektor 
har været tovholdere indenfor deres sektorområde med god 
hjælp fra konsulenterne Tommy Bitsch og Inga Krarup. 

I Teknik- og Servicesektoren er formand Henning Hansen kun 
frikøbt en dag om ugen af FOA Herning. Så her sker forhand-
lingerne i tæt samarbejde med konsulent Inga Krarup, der er 
tovholder for sektorområdets lønforhandlinger.

Det er mit ansvar, at der forhandles for medlemmer tilhøren-
de Kost- og Serviceområdet - dog med undtagelse af hospi-
talsserviceassistenterne, som sektorformand Susanne Ander-
sen har ansvaret for.

Det er rigtig mange forhandlinger, der skal køres igennem, 
hvis vi skal nå hele vejen rundt hvert år. Så vi hjælper hinan-
den. For eksempel er vi meget optaget af, at den, der kommer 
ud på arbejdspladsen til forhandlingen, kan forhandle for alle 
vores medlemmer uanset sektortilhørsforhold. Det sparer tid, 
og det giver et bedre billede af, hvordan de lokale lønkroner 
fordeles blandt vores medlemmer på arbejdspladsen. 

Det er tydeligt, at det er en aktiv indsats fra tillidsrepræsen-
tanten på arbejdspladsen og/eller fra fællestillidsrepræsen-
tanten, der skaber de bedste resultater. For det er svært at nå 
ud til de medlemmer fra kontoret i Herning. Derfor opfordrer 
vi stærkt til, at man på arbejdspladserne får valgt en tillidsre-
præsentant. Målet er, at alle medlemmer skal dækkes af en 
tillidsrepræsentant. Det er vejen til at få FOA tættere på sig 
i hverdagen.
Forbundet har beregnet, at cirka 8 procent af lønsummen 
skal gå til lokal udmøntning. Det sker ikke i dag! I hvert fald 
ikke i forhold til FOAs faggrupper. Vi møder stadig arbejds-
givere, der gerne vil aflyse den årlige forhandling fordi, der 

ingen penge er. Den køber vi ikke på forhånd. Vi fastholder 
forhandlingen, og så er det der, vi må afgøre, om det er rigtigt, 
at der ingen penge er. De fleste gange lykkes det dog at finde 
et beløb at forhandle om. 
Det er benhårdt arbejde, og der skal kæmpes for hver en kro-
ne. Men vi har besluttet, at vi vil bruge ressourcerne på det. Vi 
håber og tror, at medlemmerne er enige i denne prioritering.
Også på landsplan er der enighed om, at der skal gives kamp 
til stregen i de decentrale lønforhandlinger. Men det kræver, 
at både vores medlemmer og vores tillidsrepræsentanter bli-
ver mere hardcore. For der skal kunne skaffes lønforbedringer 
lokalt. I hvert fald alle de steder, hvor der er rekrutteringspro-
blemer.

Fuldtid eller deltid
I forbindelse med manglen på arbejdskraft, som vores offent-
lige arbejdsgivere allerede nu kan mærke, er der kommet stor 
opmærksomhed på de mange deltidsstillinger. 

FTR Hanne Elkjær.
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Regionerne har allerede meldt ud, at de giver ret til fuldtid. 
Altså bliver fuldtidsstillinger normen og deltidsstillinger und-
tagelsen. I øvrigt har vi set, at Region Midtjylland har arbejdet 
meget med den strategi de senere år.
I KL har formanden for Løn- og personaleudvalget, Michael 
Ziegler, været fremme med en udmelding om her i januar 
2020, at tiden er inde til et opgør med deltidskulturen i lan-
dets kommuner. Han henviser til, at erfaringer fra Norge og 
Sverige viser, at når man går op i tid, er det ofte forbundet 
med et bedre arbejdsmiljø 

I dag arbejder 40 procent af de kommunalt ansatte på del-
tid. Gøres tallene op på de enkelte faggrupper, er omkring 80 
procent af de social- og sundhedsansatte på deltid. Lige præ-
cis det område, hvor der vil være en stor afgang af medarbej-
dere de kommende 10 år, da rigtig mange vil kunne trække 

sig tilbage på grund af alder. Dertil kommer, at antallet af ple-
jekrævende ældre over 80 år vil stige markant. Med disse nye 
udmeldinger fra arbejdsgiverne kan vi kun forvente, at fast-
holdelse af seniorer på arbejdsmarkedet også bliver et tema 
til overenskomstforhandlingerne. Organisationernes krav for 
at gå ind i dette bør være, at det kobles sammen med krav om 
et bedre arbejdsmiljø og bedre normeringer på arbejdsplad-
serne. Vores krav helt tilbage fra 2007 om ”flere hænder” er 
desværre stadig aktuel. 

Heldigvis er der sket noget på børneområdet, hvor regerin-
gen i finansloven har afsat penge til minimumsnormeringer 
i daginstitutionerne. Ordningen skal gradvist udbygges med 
tilførsel af flere penge de kommende år. Vi håber, at det vil 
medføre en større anerkendelse af og flere stillinger til pæda-
gogiske assistenter, selvom BUPL er noget aggressiv i forhold 
til, at der skal ansættes ”rigtige” pædagoger, som de kalder 
det. FOA vil arbejde for, at det øgede timetal til daginstitutio-
nerne skal betyde, at vores medlemmer vil kunne få fuldtids-
stillinger eller et højere timetal, hvis de ønsker det. Hos FOA 
Herning har vi i øvrigt støttet aktivisterne bag: ”Hvor er der 
en voksen”.

Desværre ser vi stadig alt for mange sygemeldinger på grund 
af stress blandt vore medlemmer. Her bliver det interessant at 
følge ledernes holdning til, at de nu skal etablere fuldtidsstil-
linger som udgangspunkt. For de har gennem mange år hæv-
det, at dels vil vagtplanerne ikke kunne hænge sammen, og 
dels vil medarbejderne ikke kunne holde til at arbejde på fuld 
tid. ET VIRKELIGT ALARMERENDE BUDSKAB. For er sandheden 
ud fra erfaringerne i Norge og Sverige, at vores medlemmer 
klarer arbejdsopgaver normeret til 37 timer på 30 timer? Så 
tror da pokker, at de bliver stressede og nedslidte!!
Jeg ser frem til, at KL’s holdninger kommer ud til implemen-
tering på arbejdspladserne. Vi håber, at det vil medføre, at 
arbejdspladsernes MED-udvalg får nogle helt anderledes 
konstruktive drøftelser om arbejdstilrettelæggelse.

TR Inge Lise Nielsen.
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Kongres i forbundet 9.–11. oktober 2019
FOA Hernings 18 delegerede havde nogle gode dage sammen 
på forbundets kongres i Odense. Der var gode debatter, som 
viste, at vi på landsplan står med de samme udfordringer. Der 
var også god energi på kongressen i forhold til, at nu skal vi 
stå sammen om at skabe forandringer til det bedre for med-
lemmerne ude på arbejdspladserne. 
Målprogrammet for den kommende kongresperiode på 4 år er 
vi begyndt at arbejde med i FOA Herning. Vi vil komme endnu 
dybere ned i det på vores udvidede bestyrelseskonference i 
maj 2020.
Der skete ændringer i forbundets love. Da vores afdelingslo-
ve skal være i overensstemmelse med forbundets love bety-
der det, at vi på generalforsamlingen den 24. marts 2020 skal 
behandle en del tilretninger til vores love.

Årsmøde i sektorerne 8. oktober 2019
Specielt årsmødet i Pædagogisk Sektor afventede vi i stor 
spænding. Det skyldtes, at vores lokale sektorformand Kim 
Henriksen stillede op til kampvalg mod den siddende centra-
le sektorformand Mogens Beck Madsen. Kim vandt. 
Så vi fik travlt med at forholde os til, hvordan denne hurtige 
fratrædelse som formand for Pædagogisk Sektor i FOA Her-
ning lige skulle klares. Sagen er nemlig den, at når man væl-
ges ind på en post i forbundshuset, tiltræder man øjeblikke-
ligt. Den 8. oktober 2019 blev derfor sidste ansættelsesdag 
for Kim i FOA Herning. 
Heldigvis er og var konsulent Inga Krarup godt inde i både 
lønforhandlinger og den øvrige sagsbehandling i Pædagogisk 
Sektor. Ting af mere politisk karakter blev delt ud til Jens Kla-
ris, Jan Vestentoft og jeg. 
Susanne Andersen påtog sig ansvaret for lønforhandlinger 
for omsorgsmedhjælperne - ligesom hun - i samarbejde med 
konsulent Tommy Bitsch forestår opgaven med sagsbehand-
ling af forslag til lønindplaceringer af nyansatte indenfor den-
ne faggruppe. 

Ved fælles hjælp fik vi lagt en plan, så det hele kunne fungere 
uden, at sektorens medlemmer blev ramt af den vakante for-
mandspost. Tak, til alle der ydede en ekstraordinær indsats i 
den forbindelse.
Den nye sektorformand blev valgt på en ekstraordinær gene-
ralforsamling i Pædagogisk Sektor den 13. november 2019. 
Faglig sekretær Jan Vestentoft, der har en fortid som pæda-
gogmedhjælper, blev valgt som ny formand. Han var i kamp-
valg med dagplejer Malene Stistrup fra Ikast-Brande Kommu-
ne, som var en værdig modstander. 
Den 3. december 2019 blev der holdt afskedsreception for 
Kim Henriksen i FOA Herning. En hyggelig aften med cirka 70 
deltagere.

Vakant faglig sekretær post
Valget af Jan Vestentoft som ny sektorformand betød, at vi 
pludselig stod med en vakant faglig sekretærstilling i FOA 
Herning. Jan har dog stadig de fleste af sine tidligere opgaver. 

Tidligere 
sektorformand 
for 
Pædagogisk 
Sektor, Kim 
Henriksen.
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Det kan han nå, fordi han ikke skal bruge tid på arbejde i den 
centrale sektorbestyrelse – og hovedbestyrelse, som Kim var 
valgt ind i. Et arbejde som FOA Herning har fået lønrefusion 
for fra forbundet i form af den såkaldte stillingsmandsgodt-
gørelse. Denne indtægt mister vi fremadrettet. Men omvendt 
har vi i stedet timerne til rådighed til arbejdsopgaver i FOA 
Herning. 
Derfor er vi i gang med at drøfte opgavefordeling i Politisk 
Team, samt timeforbruget på kontoret som helhed og sidst 
men ikke mindst, hvordan vi får sat det stærkeste hold i for-
hold til at løse de arbejdsopgaver, vi har. 
Afdelingsbestyrelsen har drøftet antallet af politisk valgte i 
FOA Herning. Skal vi forsøge kun at være 4 fuldtidslønnede? 
Eller skal der vælges en ny faglig sekretær. Konklusionen på 
bestyrelsens drøftelser i december blev, at vi fremsætter et 
forslag på generalforsamlingen om, at der ikke skal være en 
valgt faglig sekretær i FOA Herning. 
I stedet skal vi finde ud af, hvilke kompetencer vi mangler i 
afdelingen, så vores medlemmer kan få optimal hjælp ud fra 

Sektorformand Pædagogisk Sektor, Jan Vestentoft.

de behov, de har. Når dette er kortlagt, er det planen, at der 
ansættes en ny medarbejder.

Afskedigelser
FOA Herning modtog underretning om 322 opsigelser i 2019. 
Heraf var 123 på ikke medlemmer. Af de 199 medlemmer, der 
blev berørt af afsked, forhandlede vi i 20 af sagerne en fra-
trædelsesaftale. Det er ofte mere skånsomt for medlemmet at 
blive aftalt ud af sin stilling fremfor at stå med en fyreseddel 
i hånden. Ligesom vi nogle gange kan forhandle lidt bedre 
vilkår i opsigelsesperioden. Sygdom er stadig den hyppigste 
årsag til, at der afgives en opsigelse.

Arbejdsskadesager
Den 31. december 2019 var der 122 arbejdsskadesager un-
der behandling i FOA Herning mod 141 på samme tidspunkt i 
2018. Der blev oprettet 63 nye sager og afsluttet 80 arbejds-
skadesager i 2019.
De 63 nye sager fordeler sig med 30 ulykkessager (8 psykiske 
og 22 fysiske) og 28 erhvervssygdomssager (13 psykiske og 
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15 fysiske). Derudover har vi 2 sager om vold og 3 sager om 
ansvar.
I alt er der hentet 11.973.852,00 kr. hjem til medlemmerne i 
FOA Herning i de arbejdsskadesager, vi hjælper i. Det er rigtig 
mange penge. Tænk på alle de arbejdsmiljøforbedringer næ-
sten 12 mio. kr. kunne have skabt ude på arbejdspladserne, 
hvis pengene var anvendt til det formål i stedet. Omvendt er 
det godt, at medlemmer, der får en arbejdsskade, også har 
mulighed for at få erstatning.

Sygdomssager
Den 31. december var der 137 sager under behandling i FOA 
Herning. I årets løb er der afsluttet 172 sygdomsager, og der 

er kommet 151 nye til. Så det er et område med meget stort 
flow.
Vores socialfaglige konsulent Lone Fauerholdt Knudsen har 
travlt med at tage rundt på arbejdspladser og til Jobcentre 
som bisidder for sygemeldte medlemmer. Og det er vi des-
værre 4-5 andre, der også har.
Det afstedkom, at vi - i Politisk Team - traf beslutningen midt 
i januar om, at hvis vi ikke skulle drukne i sygdomssager, så 
måtte vi have vores 122 tillidsrepræsentanter på arbejds-
pladserne sat i spil, så de kan tage langt flere bisidderopgaver 
på arbejdspladsen. Mange har kursus i rollen som bisidder og 
varetager allerede opgaven. Flere skal i gang. Til dem vil vi 
tilbyde både sparring og sidemandsoplæring, ligesom vi er 
indstillet på at lave kursusdage, så tillidsrepræsentanten bli-
ver medlemmets bedste valg, når lederen indkalder til syge-
samtale.

Seniorpension
Til vores store glæde blev Seniorpension en mulighed fra 1. 
januar 2020. Allerede 9. januar 2020 holdt vi et medlemsmø-
de om den nye ordning. 14 interesserede medlemmer deltog 
i mødet, og cirka halvdelen bookede straks efter mødet en tid 
hos konsulent Lone Fauerholdt Knudsen, så hun kunne hjæl-
pe dem med at lave ansøgningen om seniorpension.
Lone havde på det tidspunkt allerede hjulpet de første af 
vores medlemmer med ansøgningen. Jeg tror, det bliver en 
god ordning for vores nedslidte medlemmer, der har 6 år eller 
mindre til de har ret til folkepension. Men nu må vi se, om alle 
de, der har søgt om Seniorpension, får den bevilget. Det før-
ste år er det medlemmets bopælskommune, der skal træffe 
afgørelsen. Senere bliver det en neutral instans.

Løntjeksager
I 2019 blev der afsluttet 135 løntjeksager. Der var fejl i 64 af 
sagerne. Det hjembragte i alt 709.542 kr. til medlemmerne. 
Derudover er der blevet sagsbehandlet 29 mindre sager, som 
ikke er taget med i statistikken. 
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Vi har et barometer på hjemmesiden www.foaherning.dk, hvor 
man kan følge udviklingen på løntjekområdet med afsluttede 
sager og det beløb, der er hentet hjem til medlemmerne.
I september lavede vi en aftale med FOA Randers om, at vi 
godt ville hjælpe dem med nogle løntjeksager, da de ikke 
selv, af forskellige årsager, kunne klare opgaven. Indtil nu har 
vi hjulpet dem med cirka 10 sager. De betaler for den anvend-
te tid, som vore konsulenter bruger på opgaven. Om vi kan 
fortsætte med at hjælpe, er lige nu lidt uklart. For det er vores 
egne medlemmer, der kommer i første række. 

Medlemstal

Nye lokaler
2019 blev ikke året, hvor vi fandt et nyt sted at bo. Vi var 
langt fremme med et projekt på Golfvej. Dog endte det med 
at blive for dyrt for os. Så nu kigger vi ikke kun i Herning by 
men også ude i ”forstæderne” efter egnede kontorlokaler. Vi 
vil eje de lokaler, vi skal bo i. Vi vil også gerne, at vores nuvæ-
rende bygninger på Gormsvej indgår i handlen. Vi skulle helst 
ikke komme i en situation, hvor vi har boligudgifter to ste-
der. Vores nuværende lokaler er meget nedslidte, og specielt 
i kælderen er der indeklimaproblemer. Så vi skal have fundet 
noget nyt, hvis vi ikke skal bruge penge på et større renove-
ringsarbejde. Det har bestyrelsen ikke som første prioritet, da 
det ikke vil opfylde vores ønsker om at få bedre møde- og 
kursuslokaler. Bestyrelsen har nedsat et udvalg, der hele ti-
den følger udbuddet af kontorlokaler i Herning området.

FOA Hernings hovednummer 46971260
FOA indførte for en del år siden et telefonsystem, som lø-
bende er blevet udbygget og opdateret. Omstillingssystemet, 
Miralix, starter allerede en sortering ved selve opkaldet til 
hovednummeret om vedkommende, der ringer til os, skal i 
A-kassen eller i faglig afdeling. Det sker via tast 1 for A-kasse 
eller tast 2 for faglig. Ved opstart af systemet betød det en del 
opkald, der manuelt skulle stilles videre til A-kassen. 
Tastes 2 for faglig bliver man spurgt om cpr-nummer, hvil-
ket er det sidst nye. Når cpr-nummeret er tastet, laves der et 
automatisk opslag i vores medlemssystem således, at med-
lemmets stamdata vises på receptionistens skærm. 
Receptionisten har her så mulighed for at omstille til den 
ønskede medarbejder eller, ved et enkelt tryk, at sende en 
besked til medarbejderen med besked om at kontakte med-
lemmet.
I 2019 har der været fart over telefonerne. Der er indgå-
et 11.918 opkald via 46971260 #2, som er fordelt til fag-
lige medarbejdere og 1.655 opkald er blevet omdirigeret til 
A-kassens gruppenummer eller medarbejdere.

FOA Herning :
Alle medlemmer

Antal
 31/12-

2018

Antal
31/12-
2019

Diffe-
rence

Elever efter grundforløb     281 321 +40

Efterlønnere    181 182 +1

Pensionister    660 635 -25

Erhvervsaktive 4.181 4.071 -110

Alle medlemmer 5.303 5.209 -94

Erhvervsaktive fordelt på sektorer:

FOA Herning:
Erhvervsaktive
medlemmer

Antal
 31/12-

2018 

Antal
31/12-
2019

Diffe-
rence

Uden sektor      8 7 -1

Teknik- og Servicesektoren   111 112 +1

Kost- og Servicesektoren   213 224 +11

Pædagogisk Sektor 1.259 1.188 -71

Social- og 
Sundhedssektoren

2.590 2.540 -50

I alt 4.181 4.071 -110
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Din Post
2019 var året, hvor den sikre post til medlemmerne for alvor 
tog fart via FOAs egen digitale postkasse. Persondataforord-
ningens indtog tilbage i 2018 lagde pres på FOA for at færdig-
gøre den løsning, som kunne levere dokumenter med person-
følsomme data til vore medlemmer. Projektet startede først 
med A-kassen, hvor systemet blev gennemtestet, og i 2019 
kom de faglige afdelinger med. Adgangen via foa.dk og med 
en advisering via sms og/eller mail om at der er post, gør det 
let for medlemmerne at finde frem til den tilsendte post, og 
eventuel besvare, sende dokumenter retur til afdelingen for 
så at blive journaliseret på den sag, som dokumentet hører til. 
Det sker via en elektronisk postfordeler, som det administra-
tive personale betjener. Absolut en sikker administration af 
medlemmernes data.  Det er det, vi vil.

De tillidsvalgte
2019 startede som et vanligt år med til- og afgang af til-

lidsvalgte samt uddannelse af de nye; dog lidt sparsomt med 
tilbud til resten. Dog kunne vi se, at der var kommet en del 
nyvalgte ind, som kunne dække FOA pladserne i de udpegede 
niveauer i MED-systemet. Så der var behov for at tilbyde læ-
ring omkring MED og en indsats for vore repræsentanter i de 
tre kommuner, som FOA Herning dækker, nemlig Ikast-Brande, 
Herning og Ringkøbing-Skjern.
MED-organisationen, organisationen for MEDindflydelse og 
MEDbestemmelse, er et forum, hvor medlemmet har krav på 
at blive hørt og ytre sig via valgte repræsentanter, når det 
gælder arbejdsforhold, personaleforhold og samarbejds- og 
arbejdsmiljøforhold inden for det område, MED-udvalget 
dækker. 
Tiden var inde for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljøre-
præsentanter til at få opdateret de aftaler, der afdækker den 
enkeltes behov for læring til hvervet. Et aftalesystem, som 
blev sat i gang tilbage i 2005, og aftaler der løbende bliver 
opdateret ca. hver andet år således, at læring kan tilbydes. 

Buffet fra generalforsamlingen 2019.
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Den 15. oktober 2019 har LO Plus skiftet 
navn til PlusKort
Eksisterende LO Plus Kort erstattes ikke med nye. Det 
gamle kort giver dig stadig adgang til de mange fordele 
og rabatter. Derimod ændres alle LO Plus Kort til PlusKort 
i app’en, så snart du gennemfører opdatering af app’en.

LO Plus er blevet 
til PlusKort

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.

2019 var det store opdateringsår, og opgaven i 2020 omfatter 
således planlægning af læringstilbud til de tillidsvalgte. 

Afslutning
Endnu et begivenhedsrigt år er gået. Tak til alle jer, der var med 
til at gøre FOA Herning til en aktiv og anerkendt fagforening. 
Tak til bestyrelsen, Seniorklubben, Koordinationsudvalget og 
Aktivitetsudvalget for jeres indsats. Tak til alle tillidsvalgte, 
der bidrog til at skabe resultater for vores medlemmer på 
arbejdspladserne. Tak til vores engagerede medarbejdere i 
både faglig og A-kassen. Det tætte samspil med jer bekræfter 
mig i, at vi, i vores fagforening, gør en forskel for rigtig mange 
mennesker, og at ”sammen er vi stærke”. Tusind tak for det.

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
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Arbejdsmiljørepræsentanter
Tak for det gode arbejde, I udfører. Det er et stort arbejde, i 
en travl hverdag, igen og igen at påpege, at der skal laves nye 
arbejdspladsvurderinger (APV’er), hver gang der sker ændrin-
ger i arbejdsgangene. Sammen med jer håber jeg, at vi, i FOA 
Herning, kan få lavet en strategi, så flere af lederne får øje på, 
at det faktisk er et rigtigt godt redskab at lave en APV. Blandt 
andet fordi der skal laves en handleplan, så alle kan se, hvad 
der er i gang. 
Hver gang der sker ændringer, skal der laves en ny APV. Æn-
dringer kan give utryghed. Især har der været megen utryg-
hed omkring de store fyringsrunder i forbindelse med ned-
skæringerne.
Arbejdsmiljøet skal på dagsordenen alle steder, og ikke kun 
når lederen synes, der er megen sygdom, eller der har været 
en arbejdsskade. Arbejdsmiljøet skal faktisk diskuteres, før 
der er behov for at have en dialog om det.
2019 var FH-fagbevægelsens arbejdsmiljøår. FOA Herning 
deltog også aktivt i planlægningen af en række fyraftensar-
rangementer hos os selv og hos andre fagforeninger i Herning 
og i Laugesens Have. Fyraftensmøderne er blevet rost af dem, 
som deltog - og det er dejligt. Der var god plads til flere delta-
gere på alle arrangementer. 
Alle skal have et sundt og sikkert arbejdsliv. 

Dialog/ledelse
Der er stadig et stort behov for, at man holder fællesmøder, 
hvor alle medarbejdere er med til at sætte niveauet for det 

daglige arbejde. Alt for man-
ge steder har man forskel-
lige holdninger til, hvilket 
serviceniveau, man skal yde. 
Arbejdspresset er med til, at 
borgeren får en dårligere service, end det måske er tiltænkt. 
Alligevel skal vi huske at holde pauser. Der er brug for at kob-
le fra, høre lidt om hvad kollegerne laver, og hvordan de har 
det. Det giver også mere energi, og arbejdet kommer lettere 
fra hånden, når man så går i gang igen. Kroppen har også brug 
for et hvil, så den kan bruge bevægeapparatet på den gode 
måde.
Det er vigtigt, at der er nogen til at tage det daglige ansvar. 
Når der ikke er en synlig ledelse, er der alt for mange uformel-
le ledere. Måske koster det også på arbejdsmiljøet?
Der tales stadig meget om det store sygefravær. Det er rigtigt, 
at det koster mange penge. Men ellers er det svært at få det 
rette fokus på sygefraværet. Det sygefravær, som reelt kan 
nedbringes. Nogle gange lyder det som om, at alt sygefravær 
er for meget. Det, der hurtigt kunne gøres noget ved, er der, 
hvor det er ledelsesstilen, som udløser det store fravær. Det 
er for mange år siden fastslået i utallige rapporter, at indfly-
delse på egen situation er den bedste medicin til at nedbrin-
ge fraværet.

Gode råd om sygdom
Hvis du er syg, skal du ikke gå på arbejde, før du er rask. Du 
risikerer nemlig at smitte dine kollegaer. Hvis chefen alligevel 

Næstformandens beretning 
generalforsamling 2020

Jens Klaris.
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spørger, om du ikke kan komme på arbejde før tid, skal du sva-
re nej, medmindre du faktisk er i stand til at udføre noget af 
dit arbejde, så du kun har behov for at være deltidssygemeldt.
Husk på, at ikke alt sygefravær kan fjernes. Men det er vigtigt 
at have en fraværspolitik. Sygefraværet handler oftere og of-
tere om det psykiske arbejdsmiljø, og så er vi tilbage til den 
manglende dialog. Vi har oplevet en del problemer med lede-
re, som opfører sig næsten værre end herremændene gjorde 
for flere hundrede år siden.

En sygefraværssamtale skal hjælpe dig.
Er du uheldig at blive ramt af sygdom flere gange på kort tid, 
kan din leder bede dig om at komme til en sygefraværssam-
tale. Formålet med sygefraværssamtalen er at fastholde dig i 
dit arbejde. Dybest set er det en omsorgssamtale, hvor man 
spørger, om der er noget, arbejdspladsen kan gøre for, at du 
hurtigere kan blive raskmeldt og komme på arbejde. Hvis det 
er influenza, kan man ikke gøre meget. Men der kan være an-
dre ting, som gør, at man er syg. Eksempelvis stress.

Vigtigt at få indskrevet prognose
Hvis du er syg, kan din chef bede om en mulighedserklæring. 
Mulighedserklæringen bør - ligesom sygefraværssamtalen - 
være ment som en hjælp til at komme godt tilbage til arbej-
det. 
Hvis du har været langvarig syg, og du får lavet en lægeerklæ-
ring, er det vigtigt at få indskrevet, hvad din udsigt er til, at du 
kan vende tilbage. Især hvis udsigten er god.

Hvad er sygdommens årsag
Hvis din sygdom er fremkaldt af dit arbejde – for eksempel 
hvis du bliver ramt af stress eller en rygskade efter et løft - 
bør din arbejdsplads udvise større imødekommenhed.

Din anciennitet tæller
Hvis man bliver langvarig syg, så er noget af det, der indgår i 
vurderingen af din sag, hvor længe du har været ansat.

5 spørgsmål igen 
Er du enig eller uenig i følgende udsagn om sikkerhed på din 
arbejdsplads?

1.  Jeg får den nødvendige vejledning og instruktion i sikker 
udførelse af arbejdet

2.  Ledelsen opmuntrer medarbejderne til at arbejde sikkert, 
selv når arbejdsplanen er stram

3.  Ledelsen inddrager medarbejderne i beslutninger vedrø-
rende sikkerhed

4.  Vi hjælper hinanden med at arbejde sikkert, selv når ar-
bejdsplanen er stram

5.  Vi mener, at mindre ulykker ikke er en normal del af det 
daglige arbejde.

Svarene giver et godt grundlag for en dialog i arbejdsmil-
jøgruppen/MED-udvalget.

Spark 
KL og Forhandlingsfællesskabet blev enige om at videreføre 
en fælles indsats for at understøtte kommunale arbejdsplad-
sers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø.

Jens Klaris.
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Af aftalen fremgår det, at:
•  et godt psykisk arbejdsmiljø er en vigtig forudsætning for 

produktivitet og kvalitet i den kommunale sektor og for, 
at ledere og medarbejdere føler fælles ansvar for at finde 
løsninger på hverdagens opgaver og problemer. Et godt 
psykisk arbejdsmiljø er en vigtig brik til, at kommunernes 
ledere og medarbejdere kan løse kerneopgaven optimalt til 
gavn for borgerne

•  et godt psykisk arbejdsmiljø bliver skabt på arbejdsplad-
serne i tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem ledere og 
medarbejdere og medarbejdere imellem. En lokal dialog 
er derfor et vigtigt element, hvis der er udfordringer med 
det psykiske arbejdsmiljø. At skabe og opretholde et godt 
psykisk arbejdsmiljø kræver således, at alle tager ansvar og 
bidrager. Det gælder såvel ledelse og medarbejdere i hver-
dagen på arbejdspladsen som i samarbejdet i MED-syste-
met/arbejdsmiljøorganisationen.

I forlængelse heraf er SPARK (Samarbejde om Psykisk Ar-
bejdsmiljø i Kommunerne) etableret.
Det overordnede formål med SPARK’s indsats er at bidrage 
til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på de kommunale 
arbejdspladser, øge trivslen og derigennem forbedre produk-
tivitet og kvalitet gennem fokus på kerneopgaven.
Tilbuddet gives til kommunale arbejdspladser, og det er gratis 
at deltage i et støtteforløb med SPARK.

Medvirknu.dk
Få hjælp til indsatser for arbejdsmiljøet med en digital tjekli-
ste. Det kan være svært at implementere indsatser i arbejds-
miljøet - og mange lykkes aldrig. Svar derfor på tjeklistens 11 
spørgsmål og få overblik over, hvad der skal til for, at indsat-
sen lykkes.
Brug tjeklisten, når I har en ny idé, en APV-handleplan eller 
når I er gået i stå og har brug for hjælp til at få sat handling 
bag en idé.

Tjeklisten er gratis at bruge og henvender sig til jer i arbejds-
miljøgruppen eller MED-udvalget på SOSU-området.

Arbejdstilsynet
Igen i år kommer der fokus på Arbejdstilsynet. Med det pres, 
der er på vores områder, har vi brug for en myndighed, som 
kan hjælpe med til at få ryddet op i de værste arbejdsforhold.
Nu er der heldigvis kommet en regering som støtter og ud-
bygger Arbejdstilsynets indsats.

Kompetenceudvikling
Den Kommunale Kompetencefond kan støtte med op til kr. 
25.000 inden for en periode på 12 måneder til efter- og vi-
dereuddannelse, hvis du er kommunalt ansat og omfattet af 
overenskomst med FOA.

Mangel på erhvervsuddannede
Selv om alle - fra statsminister til arbejdspladsniveau - siger, 
der er brug for faglærte, kommer der færre ud fra skolen. 
Social- og sundhedsuddannelserne er langt fra det aktuelle 
behov, og kigger vi frem i tiden, ser det endnu værre ud, da 
afgangen fra området stiger i de kommende år. Jeg synes, vi 
skal til at kigge på arbejdsforholdene. Ellers går det endnu 
værre. Timetallet skal være ligesom på resten af arbejdsmar-
kedet. Tillæggene for ubekvemme arbejdstider skal sættes 
op og også gælde hele weekenden, ligesom de skal kunne 
udbetales i løn. Det skal være muligt at få ferie, når børn og 
partner holder ferie.
FOA Herning er kommet lidt mere med ind over arbejdet i det 
regionale arbejdsmarkedsråd, hvor der blandt andet er kom-
met fokus på rekrutteringsproblemer på social- og sundheds-
området.
”Ufaglært til Faglært”- puljen giver tilskud til, at medarbejde-
re kan tage en erhvervsuddannelse eller et forløb på-vej-til 
faglært med ordinær løn. Du kan søge puljen, hvis du er om-
fattet af en FOA-overenskomst. 
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Smil 
Smil til hinanden, når I mødes, selvom I har travlt. En lille op-
muntring i hverdagen fra en kollega er måske det, der skal til. 
På en arbejdsplads er man jo kollegaer og ikke familie. Man 
har ikke selv valgt dem, man arbejder sammen med. Derfor er 
det god skik at tale pænt til hinanden. Man kan ikke ”skælde 
ud” på samme måde til ens kollega som til ens ægtefælle. Pas 
også på med at tale ned til hinanden, hvis man ønsker hjælp 
til noget. Det ved man måske også godt, hvis man har børn.

Vi ved jo godt fra os selv, at får man et godt råd om, hvordan 
og hvorledes tingene bør gøres, på en god måde, tænker vi 
mere over det, end hvis vi synes, det var dumt sagt af den, 
der sagde det.
Men et er sikkert; man skal passe godt på sig selv og hinan-
den, når man skal holde til arbejdet i mange år.
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A-kasseleder i FOA Herning
Berit Weitemeyer

Status
Ledigheden i FOA Herning har - med få udsving - ligget stabilt 
lavt i det forgangne år. Ca. 150 ledige svarende til ca. 3% 
af FOA Hernings medlemmer. De ledige fordeler sig med 65 
og 80 ledige i henholdsvis Social- og Sundhedssektoren og 
Pædagogisk Sektor, og ganske få ledige i Teknik- og Service-
sektoren og Kost- og Servicesektoren.
På samme måde har arbejdet i A-kassen været relativt roligt 
og stabilt i det forgange år, hvor vi har haft fokus på at kunne 
tilbyde ekstra hjælp, vejledning og service til vores ledige.

A-kasseforsøget
Fra den 1. januar 2020 er FOAs A-kasse kommet med i et 
4-årigt forsøg. Et forsøg, der går ud på, at nye ledige kun skal 
til samtaler i A-kassen de første 3 måneder af deres ledighed 
modsat tidligere, hvor der både var samtaler i A-kassen og på 
Jobcentret.
Den nye ordning skulle meget gerne betyde, at man - som ny 
ledig - oplever en større ro og sammenhæng i den vejledning 
og indsats, der gives for at blive hjulpet hurtigt tilbage i job 
eller eventuelt i opkvalificering og uddannelse.
FOAs A-kasse er en fagligt afgrænset A-kasse; altså en A-kas-
se, der alene dækker FOAs faglige områder. Til forskel fra de 
tværfaglige A-kasser, kan vi - med vores kendskab til alle FOAs 
uddannelser, til FOAs fag og arbejdsmarked og vores tætte 
relation og samarbejde mellem den faglige del og A-kassen, 
gøre en klar forskel i forhold til jobformidling, vejledning om 
uddannelse med mere.

Der bliver også tilbud til opsagte
En del af forsøget omfatter også, at A-kassen skal gøre en ind-
sats for medlemmer, der er opsagt fra deres job. En indsats, 
der meget gerne skulle bevirke, at mange aldrig når at blive 
ledige, men hurtigt får hjælp til at finde det næste, gode job.

Tilbud fra A-kassen
A-kassen vil fremover blandt andet tilbyde både opsagte og 
ledige følgende:
 •  Hjælp til afklaring af kompetencer – eventuelt mod nye 

jobmål
 •  Hjælp til en god jobansøgning og et godt CV
 •  Hjælp til at finde relevante kurser og inspiration til ud-

dannelse
 •  Tilbud om temadage og video-undervisning (Webinar)
 •  Hjælp til jobformidling via FOA Jobmatch.

I løbet af efteråret har vi forberedt os på de nye udfordringer 
og styrket vores kompetencer – så vi blev klar - og er kommet 
godt i gang fra den 1. januar 2020 med at gøre en endnu stør-
re forskel for FOAs medlemmer.

A-kassens beretning

Berit Weitemeyer.
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Vi fortsætter traditionen med at 
trække lod om 2 weekendophold 
blandt de medlemmer, som har hver-
vet et nyt FOA-medlem til FOA Her-
ning. Når du hverver et nyt medlem, 
modtager du kr. 500,00, så snart det 
nye medlem har indbetalt 3 måne-
ders kontingent.

Men derudover har du mulighed for at vinde et 
weekendophold. Lodtrækningen foregår altid 
sidst på aftenen på årets generalforsamling blandt 
de medlemmer, som har hvervet nye medlemmer i 
årets løb. Jo flere medlemmer, du har hvervet – jo 
flere chancer har du for at vinde.

Eneste betingelse for at vinde er, at du skal 
være til stede ved generalforsamlingen, når 
lodtrækningen finder sted. Er du ikke til stede i 
salen, trækkes et nyt navn.

I 2019 vandt Karina Petersen Rafn og Inge-Lis Pe-
dersen hvert et weekendophold blandt dem, der 
havde hvervet nye medlemmer til FOA Herning 
siden generalforsamlingen i 2018.

Kim Henriksen og Susanne Andersen - lodtrækning om weeekendophold

Karina Petersen Rafn
og Inge-Lis Pedersen

Vind et weekendophold
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Ved 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 kan kontaktes på tlf. 4697 1257.

Ny ferieaftale fra 1. september 2020
Som du sikkert ved, så er der indført en ny ferieaftale fra den 1. september 2020.  I korte træk indeholder 
den nye ferieaftale følgende:

Pr. 1. september 2020:
Du begynder at optjene 2,08 feriedage pr. måneds beskæftigelse til løbende afholdelse – også kaldet sam-
tidighedsferie.

Pr. 1. maj 2020 til 31. august 2020: ”miniferieråret”
Her afholder du den ferie, du har optjent fra 1. januar 2019 til 31. august 2019.

Kontakt gerne FOA Herning hvis du har spørgsmål om den ny ferieaftale eller tilmeld dig til et af vore infor-
mationsmøder den 23. april 2020 under ”Aktivitetskalenderen” (Se mere side 32).
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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

Informationsmøde om ny 
ferieaftale, miniferieåret og 
overgangsbestemmelser

23/4-2020 FOA Herning,  
Gormsvej 5,  
7400 Herning

Se side 32

Tivoli Friheden 4/4 til 18/10-
2020

Skovbrynet 5
8000 Århus

Se side 33

Ølsmagning

Kode: BØL

24/4-2020 Bøllingsø Bryghus
Gl. Kongevej 24
7442 Engesvang

Se side 34

NADA-kursus

Kode: NADA

24/8-2020
25/8-2020
26/8-2020
Dag 4 ikke fastsat

FOA Herning,  
Gormsvej 5,  
7400 Herning

Se side 35

Tilmelding: Du kan tilmelde dig arrangementer på FOA Hernings hjemmeside 
under aktivitetskalenderen: www.foa.dk/herning

www.foa.dk/ 
Afdelinger/FOA-Herning
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Aktivitetskalender

Du skal bruge Nem-Id for at tilmelde dig. Du kan også tilmelde dig på tlf. 46 97 12 60 i afdelingens åbningstid. 
Husk, at du skal opgive cpr-nummer på alle der tilmeldes.

Generalforsamlinger

Aktivitet Dato Sted Info

Generalforsamling 24. marts 2020 FOA Herning,  
Gormsvej 5,  
7400 Herning

Se side 36

Dagplejernes Faggruppeklub

Aktivitet Dato Sted Info

Dagplejernes Faggruppeklub

Kode: BOW

14. maj 2020 Herning Bowlinghal
Fyrrevej
7400 Herning

Se side 37
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Informationsmøde om ny ferieaftale 
den 23. april 2020 hos FOA Herning 
på Gormsvej 5, Herning
Du har helt sikkert hørt om den ny ferieaftale, som starter fra den 1. september 2020. Hvis 
du gerne vil have reglerne gennemgået og være helt sikker på, at du forstår den nye ferie-
aftale, så får du muligheden den 23. april 2020, hvor FOA Herning afvikler 3 infomøder. 
Du kan selv vælge, hvilket tidspunkt, der passer dig bedst:

På mødet gennemgår vi følgende:
1. Den nye ferieaftale, som starter den 1. september 2020

2. ”Miniferieåret” fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020

3. Overgangsbestemmelser

Der bliver mulighed for at stille spørgsmål i løbet af mødet.

Tilmelding senest fredag, den 17. april 2020 
på www.foa.dk/herning under Aktivitetskalenderen

Kl. 09.00-11.00: FOA Herning er vært med brød og kaffe

Kl. 14.00-16.00: FOA Herning er vært med brød og kaffe

Kl. 18.00-20.00: FOA Herning er vært med sandwich og drikkevarer
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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)
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Ølsmagning på Bøllingsø Bryghus
Gl. Kongevej 24, Engesvang

Kom og få en hyggelig aften på Bøllingsø Bryghus i Bording sammen med dine kollegaer. Vi lægger op til en aften med ølsmag-
ning, hygge, musik og godt selskab. Vi har 100 pladser – så skynd dig at blive tilmeldt.

Tilmeldingsfrist:
Fredag, den 17. april 2020 – og tilmeldingen er bindende.

Pris for deltagelse inkl. tapas og ølsmagning for medlemmer
Kr. 100,00 som betales ved tilmelding. MobilPay 15725. Kode BØL. (Se procedure side 38).

Pris for deltagelse inkl. tapas og ølsmagning for ledsagere
Kr. 300,00 som betales ved tilmelding. MobilPay 15725. Kode BØL. (Se procedure side 38).

Drikkevarer til maden er for egen regning.

Program:
Kl. 17.00: Der serveres en forudbestilt tapasmenu
Kl. 19.00: Ølsmagningen starter. Det vil være muligt at købe øl med hjem
Kl. 19.30-22.00: Musikunderholdning

Bøllingsø Bryghus lukker kl. 23.00.

Transport: Det er muligt at tage toget fra Herning til Engesvang og retur igen. Man skal gøre opmærksom på i toget, at man 
vil af på trinbrættet ved Bøllingsø Bryghus. Transport aftales selv og er for egen regning.

Tidspunkt: Fredag, den 24. april 2020 
kl. 17.00-22.00
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Uddannelse som NADA-instruktør
Du får nu mulighed for at deltage i et diplomgivende 
NADA-kursus hos FOA Herning. 
NADA-kurserne er åbne for alle interesserede. Deltagerne behøver ikke at have kendskab til akupunktur i forvejen. Kurserne 
er anerkendt af NADA-International og NADA-USA, da NADA-Danmarks kurser udføres af godkendte instruktører. 
NADA-kurset varer fire dage. Den fjerde kursusdag, som afslutter NADA-kurset, vil typisk ligge efter en tre måneders trænings-
periode.  

NADA Danmark er de eneste, der må udbyde godkendte og kompetencegivende NADA kurser og NADA certificering i Dan-
mark.

NADA er de samme fem akupunkturpunkter i begge ører over 45 min. med standard-nåle (ikke permanente nåle) i rolige 
omgivelser.

NADA er tænkt som støtte i et psyko-socialt recovery-forløb som regel af længere varighed. Kan dog også anvendes til 
lindring her og nu ved f.eks. akut stress, abstinenser, angst eller søvnproblemer.

Læs mere om uddannelsen på NADA-Danmarks hjemmeside: www.nada-danmark.dk

Antal pladser:
24 deltagere

Pris:
Kr. 2.500,- inkl. forplejning. Beløbet skal betales ved tilmel-
ding. MobilPay 15725. Kode NADA. (Se procedure side 38).
FOA Herning dækker forplejning alle dage.

Tilmeldingsfrist:
Fredag, den 17. juli 2020 på www.foa.dk/herning under Ak-
tivitetskalenderen.

Framelding til kurset kan ske uden beregning senest en må-
ned inden afholdelsen. Ved framelding senere end en måned 
inden afholdelse af kurset, vil 50% af undervisningshonora-
ret blive tilbageholdt. Ved framelding senere end 14 dage in-
den kurset, betales det fulde undervisningshonorar.

Forløb 4 dage:
Mandag, den 24. august 2020 kl. 08.00-16.00
Tirsdag, den 25. august 2020 kl. 08.00-16.00
Onsdag, den 26. august 2020 kl. 08.00-16.00
Den sidste dag er ikke datofastlagt endnu
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Tirsdag, den 24. marts 2020 kl. 19.00 
I Herning Kongrescenter,  
Østergade, Herning

Spisning kl. 17.30 

Alle medlemmer indkaldes/indbydes til at deltage i FOA Her-
nings ordinære generalforsamling den 24. marts 2020. Dags-
orden i henhold til FOA Hernings love. Generalforsamlingen 
starter kl. 19.00 efter spisning.

Indkomne forslag – herunder forslag til valg af faglig sekretær 
– der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
FOA Herning i hænde senest 28 kalenderdage før generalfor-
samlingens afholdelse med en kort skriftlig motivering.

FOA Hernings bestyrelse – kan fremsætte forslag med et kor-
tere varsel jævnfør FOA Hernings Afdelingslove paragraf 6 
stk. 6.

Med venlig hilsen
Formand, Marianne Højlund Christensen

SPISNING KRÆVER TILMELDING: Ønsker du at deltage i 
spisningen inden generalforsamlingen, skal du tilmelde dig 
senest den 14. marts 2020. Tilmeld dig på: 
www.foa.dk/herning under Aktivitetskalenderen.

Generalforsamling
i FOA Herning

Marianne Højlund Christensen.

Kim Henriksen og Susanne Andersen.
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Dagplejernes Faggruppeklub inviterer til
Kylling og bowling i Herning Bowlinghal
Dagplejernes Faggruppeklub vil gerne invitere alle 
kollegaer til en aften med spisning og bowling i 
Herning Bowlinghal, Fyrrevej 6, 7400 Herning.
Du er velkommen til at tage en ledsager med. 

Pris for deltagelse, mad og bowling for medlemmer
Kr. 100,00 pr. person, som betales ved tilmelding. MobilPay 
15725. Kode BOW (Se procedure side 38). 

Pris for deltagelse, mad og bowling for ledsagere
Pris kr. 150,00 pr. person, som betales ved tilmelding. 
MobilPay 15725. Kode BOW (Se procedure side 38).

Program:
Kl. 19.00-20.00: Spisning
Kl. 20.00-21.00: Bowling

Tag fat i din kollega og deltag i en hyggelig aften. Der er kun 
65 pladser, som fordeles efter ”først til mølle” princippet. 

Tilmeldingsfrist:
Mandag, den 4. maj 2020 på www.foa.dk/herning under Akti-
vitetskalenderen.

Drikkevarer er for egen regning.

Torsdag, den 14. maj 2020 
kl. 19.00-21.00
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FOA Herning har besluttet at ændre på proceduren i forhold til egenbetaling for medlemmer til et arrangement samt for 
ledsagere til medlemsarrangementer.

Tidligere har ledsagere skullet betale ved fremmøde til et arrangement. Fremover skal ledsageren betale forud via Mo-
bilPay. Årsagen til ændringen er, at det administrativt bliver nemmere at styre.

Fremover skal medlemmer også betale via MobilPay i forbindelse med arrangementer med egenbetaling.

Procedure for medlemmer af FOA Herning uden deltagerbetaling
 1.  Gå ind på FOA Hernings hjemmeside og tilmeld dig arrangementet under ”Aktivitetskalenderen” nøjagtig som du 

plejer.

Procedure for medlemmer af FOA Herning med deltagerbetaling
Det er ikke så ofte, at medlemmer af FOA Herning skal betale for et arrangement. Men det sker. Og her i foråret afholdes 
2 arrangementer, hvor medlemmer har en egenbetaling.

 1.  Gå ind på FOA Hernings hjemmeside og tilmeld dig arrangementet under ”Aktivitetskalenderen”, som du plejer

 2. Overfør egenbetalingen via MobilPay 15725.

 3.  Skriv følgende i kommentarfeltet så FOA Herning kan se, at indbetalingen er modtaget og fra hvem:  
Kode på arrangement – dit navn – din fødselsdato. Eksempel: BØL – Peter Eriksen – 101067

Procedure for ledsagere af FOA Herning med deltagerbetaling
 1.  Ring til FOA Herning på telefon 4697 1260 og tilmeld din ledsager til arrangementet, som du plejer.

 2.  Bed din ledsager indbetale deltagerbetalingen via MobilPay 15725.

 3.  Skriv følgende i kommentarfeltet så FOA Herning kan se, at indbetalingen er modtaget og fra hvem:  
Kode på arrangement – dit navn – skriv ordet ”ledsager”. Eksempel: BØL – Pia Petersen – ledsager

Ny procedure for egenbetaling 
til medlemsarrangementer 

Alle tilmeldinger er bindende
I Aktivitetskalenderen vil der fremover stå en kode ud for hvert arrangement
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1. maj arrangementer 2020
Trykkerivej 8, 6900 Skjern kl. 07.00-10.00
I år afholdes 1. maj-arrangementet på Trykkerivej 8 i 
Skjern ved 3f’s lokaler. 

Gratis rundstykker med kaffe/the til de morgenfriske.

I skrivende stund er alle talere ikke helt på plads.  
Men sikkert er det, at næstformand Arne Grevsen, 
Fagbevægelsens Hovedorganisation holder tale.

Som altid bliver det også muligt at købe øl/vand.

Ret til ændringer forbeholdes.

BIRK Centerpark, Herning, 
kl. 09.30 til 13.30
Der vil være kaffe og rundstykker til de morgenfriske 
og pølser senere på formiddagen.

Der er mulighed for at købe øl og vand, og der er også 
lidt godt til børnene.

Desværre kan vi ikke oplyse flere detaljer om talere 
med videre, da Det Lille FOA Blad gik i trykken, inden 
alle aftaler var på plads.

Ret til ændringer forbeholdes.
Arne Grevsen.
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Dagplejere
 

1. maj 
En almindelig arbejdsdag.

Grundlovsdag
Ret til frihed efter kl. 12.00
For tjeneste efter kl. 12.00 på Grundlovsdag betales sædvanlig betaling 
for overarbejde

Pædagogmedhjælpere/
pædagogiske assistenter

1. maj 
En almindelig arbejdsdag

Grundlovsdag
For arbejde efter kl. 06.00 betales et tillæg på kr. 57,86 pr. påbegyndt time

Teknisk service-
medarbejdere/-ledere

1. maj 
En almindelig arbejdsdag

Grundlovsdag
For arbejde efter kl. 12.00 betales et tillæg på kr. 62,74 pr time

Arbejde 1. maj og  Grundlovsdag
Vi vil kort genopfriske arbejdstidsreglerne omkring arbejde 1. maj og Grund-
lovsdag. 

Her kan du se, hvordan reglerne er for de overenskomster, der dækker de 
fleste af vores medlemmer.

Hvis du ikke er omfattet af én af de overenskomster, som er nævnt her og 
hvis du er i tvivl om, hvordan reglerne er for dit vedkommende, er du meget 
velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant eller FOA Herning.
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Arbejde 1. maj og  Grundlovsdag
Omsorgsmedhjælpere/
pædagogiske assistenter
 

For kommunerne gælder følgende:
1. maj og Grundlovsdag skal du så vidt muligt have fri fra kl. 12.00. Hvis 
du alligevel skal arbejde, ydes der almindelig betaling som om søndagen 
med tillæg på +50%.

For regionen gælder følgende:
1. maj
Skal du så vidt muligt have fri fra dagtjenestens begyndelse. Hvis du alli-
gevel skal arbejde, ydes der almindelig betaling som om søndagen med 
tillæg på +50%.

Grundlovsdag
Er en almindelig arbejdsdag

SOSU-personalet, portører 
& husassistenter ansat ved 
ældreområder                  
 

For kommunerne gælder følgende:
1. maj og Grundlovsdag skal du så vidt muligt have fri fra kl. 12.00. Hvis 
du alligevel skal arbejde, ydes der almindelig betaling som om søndagen 
med tillæg på +50%.

For regionen gælder følgende:
1. maj
Skal du så vidt muligt have fri fra dagtjenestens begyndelse, hvis du alli-
gevel skal arbejde, ydes der almindelig betaling som om søndagen med 
tillæg på +42%.

Grundlovsdag
Er en almindelig arbejdsdag.

SOSU-elever 1. maj og Grundlovsdag 
skal eleverne have fri fra kl.12.00. 
(FOA Hernings fortolkning af bestemmelsen)
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Jubilæum 2019/2020
September til december 2019 – Januar og februar 2020

25 års jubilæum

Herning Kommune

1. september 2019
Pia Karlsmose
Social og sundhedshjælper

14. januar 2020
Lisbeth Agerskov Mathiesen
Dagplejer

15. januar 2020
Anette Nielsen
Social- og sundhedshjælper

Nye tillidsvalgte 2019/2020
Opdateres i juni udgaven af Det Lille FOA Blad

25 års jubilæum

Ikast-Brande  Kommune

1. december 2019
Tove Nielsen
Social og sundhedsassistent

1. januar 2020
Lene Heinrik Klausen Nielsen 
Dagplejer

Ringkøbing-Skjern  Kommune

26. november 2019
Grethe Madsen
Sygehjælper
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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.

Tjen 500 kroner
Medlemshvervning

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 1500 kroner.  Lodtrækningen sker ved FOA 
Hernings årlige generalforsamling. Forudsætningen for at 
vinde weekendopholdet er, at du er til stede ved generalfor-
samlingen, når lodtrækningen foregår. Skaffer du for eksem-
pel 3 medlemmer i løbet af en år, vil du have 3 vinderchancer 
ved lodtrækningen.

Ved FOA Hernings generalforsamling 2019 vandt Karina Petersen 

Rafn og Inge-Lis Pedersen hver et weekendophold blandt dem, der har 

hvervet nye medlemmer til FOA Herning siden generalforsamlingen i 

2018.
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9to5 THE MUSICAL
1/4, 14/4 & 15/4 2020
KulturCirkel pris kr. 195,-

Kultur
Cirklen

EN VERDEN AF OPLEVELSER MED
KULTURCIRKLEN 2020

SÅDAN OPNÅR DU RABATTEN:
Du har som KulturCirkel-medlem mulighed for at købe billetter til KulturCirkel-pris til ovennævnte 
arrangementer. Der udbydes et begrænset antal billetter til enkelte arrangementer.  
Ved billetkøb skal du oplyse dit LO Plus kortnummer for at opnå rabatten.

MCH HERNING KONGRESCENTER 
Østergade 37, 7400 Herning 

kulturcirklen@mch.dk - tlf: 9926 9999 
 

Åbningstider: Mandag til fredag kl. 10.00 – 16.30 
Læs mere om KulturCirklen på MCH.dk

©MCH 01.2020. Vi tager forbehold for evt. trykfejl og udsolgte arrangementer.

LOPPE- OG STUMPEMARKED
4/4 2020
KulturCirkel pris kr. 40,-

SPAR

50%

SHOPPING- OG OUTLETMESSEN
19/4 2020
KulturCirkel pris kr. 30,-

200x200mm_KulturCirklen_Jan2020_TBU.indd   1 24.01.2020   10.25
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Benyt dit PlusKort, og få rabat på næsten alt  

– besøg pluskort.dk

PlusMagasiner. 

Tag et afbræk fra hverdagen,  

og nyd en hyggestund med  

underholdning fra ugeblade  

og magasiner. 

Særpris

PlusElektronik. 

Spar penge på din næste iPhone,  

iPad, Mac eller en af de andre  

lækre produkter i alle 21 butikker 

og online. 

3-10 %

PlusHotel.    

Nyd en overnatning inkl. morgen- 

buffet på et af Comwells 14 hoteller  

i weekender og udvalgte ferie- 

perioder.

20 % 

PlusBil. 
Forlæng bilens levetid med en  

rustbehandling fra MERCASOL,  

som er Nordens største rust- 

beskyttelseskæde. 

15 % 

PlusAbonnement.    

Få et helt unikt tilbud på mobil- 

abonnementer og trådløst internet 

hos OiSTER – helt uden binding. 

Særpris

PlusSyn. 
Synoptik kan sikre dig et skarp syn 

på alt det, du ikke vil gå glip af. 

Benyt alle Synoptiks tilbud, og få 

samtidig rabat med dit PlusKort. 

10 % 

73562_pluskort_ann_200x200mm_FOA_T1.indd   1 24/01/2020   10.20
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Tekst: Anna Mette Korsholm

Den 8. oktober 2019 stod det klart, at FOA 
Herning skulle have ny formand for Pæda-
gogisk Sektor, da den daværende sektorfor-
mand blev valgt som formand for Pædago-
gisk Sektor til den centrale sektor.
Den 13. november 2019 blev faglig sekretær 
Jan Vestentoft valgt til ny sektorformand for 
Pædagogisk Sektor i FOA Herning på en eks-
traordinær generalforsamling.

Hvem er  Jan Vestentoft?
Jan fortæller, at han er født og opvokset i Struer. Skoleårene 
sluttede med en eksamen på EFG-niveau. Nåede også første 
år af den 2-årige HH – men besluttede efter første år, at nu 
skulle der ske noget andet. Kom i mesterlære i en radiofor-
retning i Bremdal og havde nogle gode år der. Nåede også 
lige omkring B & O i Struer som alt-mulig-mand.
Den 1. januar 1990 blev Jan tilbudt et job på Struer Lokalra-

dio som programchef og daglig leder. Denne periode varede 
til 1. august 1994, hvor Jan startede som pædagogmedhjæl-
per i Kongelunden på Jegindø.
Som Jan udtrykker det, så var det ”skidesjovt” at få lov til at 
lave alt mulig tosset med ungerne. I bagklogskabens klare 
lys mindes Jan, at der var større frihed i arbejdet med børne-
ne, da der ingen deciderede læreplaner og dokumentation 
var at forholde sig til. Jan understreger dog, at der ikke er 
noget galt med læreplaner ……

Valgt som TR på Hvidbjerg Skole
I forbindelse med sit job som pædagogmedhjælper i Kon-
gelunden, som hørte under Hvidbjerg Skole, spurgte Jan på 
et tidspunkt, om der ikke var en TR i forbindelse med Hvid-
bjerg Skoles SFO og Jegindø SFO. Dengang som nu - kommer 
man altid i risikogruppen for at blive valgt, hvis man ”åbner 
munden”. Og det skete netop for Jan. Han blev valgt. Først 
som TR og senere som FTR i Thyholm Kommune for 4 institu-
tioner. Dengang i PMF’s regi. (Pædagogisk Medhjælper For-
bund). Dette valg skærpede Jans interesse for fagbevægel-
sen. Den 1. august 2000 blev Jan valgt som faglig sekretær i 

Og hvem er Jan Vestentoft så?  Hvad står 
han for – og i hvilken retning vil han gå 
forrest for Pædagogisk Sektor?

Jan Vestentoft.

Pædagogisk Sektor

Jan Vestentoft
- ny formand for Pædagogisk 
Sektor hos FOA Herning
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PMF. Karrieren i en faglig organisation var i gang.
I 2005 blev PMF fusioneret med FOA - Forbundet af Offent-
lige Ansatte - og kom til at hedde FOA Fag og Arbejde. De 
kommende næsten 15 år blev Jan genvalgt til stillingen som 
faglig sekretær, indtil han i november 2019 blev valgt som 
sektorformand for Pædagogisk Sektor hos FOA Herning.

Skiftet fra faglig sekretær til sektorformand 
for Pædagogisk Sektor
Da FOA Hernings daværende sektorformand for Pædagogisk 
Sektor orienterede om, at han agtede at gå efter den cen-
trale formandspost for Pædagogisk Sektor, begyndte Jan så 
småt at tænke tanker om et karriereskift. Og da sektorfor-
mandsskiftet blev en realitet samtidig med, at der kom flere 
opfordringer fra baglandet til Jan om at stille op som sek-
torformand, begyndte tanken at tage form. Det sidste ”søm” 
blev slået i, da sektorbestyrelsen kom med en tillidserklæ-
ring til Jan om at gå efter formandsposten.
Jan stillede op og blev valgt på en ekstraordinær generalfor-
samling den 13. november 2019.

Jans visioner for Pædagogisk Sektor
Det er vigtigt for Jan at præcisere, at Pædagogisk Sektor 
dækker 3 hovedområder:
 • Dagtilbudsområdet 
 • Skoleområdet
 • Handicap- og psykiatriområdet.

Han vil gerne opfordre til, at der tænkes i arbejdsfællesskab 
på arbejdspladserne. At lederne på arbejdspladserne brin-
ger de kompetencer i spil, der er til rådighed, for at få løst 
de daglige opgaver. Og det er ikke nok kun at have én fag-
gruppe på en arbejdsplads. Opgaven bliver for dyr at løse, 
hvis alle ansatte er overkvalificerede, eller også kommer der 
til at mangle kompetencer, hvis ingen har en uddannelse. 
Budskabet fra Jan er klart: Samarbejd om at løse opgaverne.
En anden kæphest for Jan er, at det skal være sjovt at gå 

på arbejde. Der skal være fokus på arbejdsmiljøet – og man 
skal behandle hinanden ordentligt. Det skal være motive-
rende, og man skal føle, at man gør en forskel. For nogle vil 
det være nødvendigt at tage mere uddannelse for at føle, at 
dagligdagen er udfordrende – for andre ikke. Men alle har ret 
til – sammen med sin leder – at lægge en plan for den videre 
rejse på arbejdsmarkedet. Uanset om det indebærer et kom-
petenceløft eller ej. ”Vi er nødt til at kigge på den enkelte 
person og lytte til, hvad vedkommende ønsker af ændringer 
i sit liv” – pointerer Jan.
Jan er fortaler for uddannelse. ”Det giver en adgangsbillet 
til større indsigt i blandt andet adfærd, et fundament til at 
”blande sig” og derved blive indblandet i flere problemstil-
linger og være en del af problemknuserteamet. Nogle vil 
opleve, når de sætter sig på skolebænken, at en bestemt ad-
færd blandt børn og unge, pludselig får et navn. Og for nogle 
også en erkendelse af, at det man har gjort i flere år, faktisk 
er godt nok. Flere oplever, at selvtilliden vokser i takt med 
uddannelse. Dog skal ingen være i tvivl om, at ufaglærte er 
meget velkomne” – understreger Jan.
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Ønske om et aktivt bagland
Som Jan udtaler: ”Det er vigtigt, at I står sammen ude på 
arbejdspladserne, hvilket gør det mere hyggeligt at møde på 
arbejde. I skal være med i det faglige fællesskab og være en 
del af den faglige organisation, som er på arbejdspladsen. 
Det er fagforeningen, der er med til at forhandle de aftaler 
hjem, der er på arbejdspladsen. Rammen for ferie, barsel, 
løn med videre. Hvis man gerne vil bibeholde de goder, skal 
man vælge den rigtige fagforening og støtte op om de cen-
trale aftaler”.

Sektorformandens dør er altid åben
Jans store ønske for fremtiden er at være tæt på arbejds-
pladserne og få input fra medlemmerne, som kan bringes 
videre til den centrale sektor og være med til at skabe for-
nyelse og bedre vilkår på arbejdspladserne.  Alt fra 5. barn 
i dagplejen, ”flyver-ordning” eller normeringer. TR’erne på 
arbejdspladserne skal være formidlere af gode idéer fra kol-
legerne og bære disse videre til sektorformanden.
Jan slutter med at sige: ”Jeg er der for medlemmerne, og min 
dør er altid åben. Jeg glæder mig til samarbejdet med alle”.

Alder: 55
Barndom: 
Født og opvokset i Struer
Bopæl: Vinderup
Familieforhold: Gift + 3 bonusbørn
Motion: Plads til forbedring
Fritidsinteresser: Camping og fotografering. 40 år som fri-
villig i Redningsberedskabet i Danmark. Aktiv i arbejdet med 
at få Polske børnehjemsbørn på besøg i Danmark fra 1992-
2018, hvilket udløste en hædersmedalje fra Polen. 
Ferie: Camping i Danmark og Nordeuropa samt kro-ophold
Uventet Lotto-gevinst: Bygge et træhus på nuværende 
grund
Hvad er en god dag: Når noget lykkes

9 nærgående til  
Jan Vestentoft
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Social- og SundhedsSkolen i Herning 
har startet et elevråd op
Tekst: Anna Mette Korsholm
Foto: Social- og SundhedsSkolen

3. gang er lykkens gang
Social- og SundhedsSkolerne i Herning og Holstebro fik re-
etableret elevrådet med udgangen af 2019. Det var forsøgt 
igangsat tidligere – faktisk 2 gange før uden held indenfor 
de sidste 5 år. Men nu er det lykkedes at komme godt fra 
start. Direktør Mads Schmidt Haagensen fortæller, at år-
sagen til, at de 2 første forsøg med at etablere et elevråd 
ikke lykkedes, måske skyldes, at ledelsen på forkant havde 
forestillet sig, at det var en svær” nød at knække”. Blandt 
andet manglen på kontinuitet i klasserne troede man ville 
gøre processen besværlig. Men det viste sig ikke at blive en 
udfordring. 
Optakten til det nuværende elevråd kom efter samtaler med 
mange andre skoler i landet, og Herning var også blevet kon-
taktet af Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO) som ger-
ne ville høre, hvorfor Social- og SundhedsSkolen i Herning 
og Holstebro ikke havde et elevråd. Ydermere er skolen med 
i et projekt, som Undervisningsministeriet har iværksat om 
demokratisk dannelse. Disse påvirkninger var med til, at be-
slutningen om at få etableret et elevråd blev truffet. 

Fællesskab, involvering og samspil
For et halvt års tid siden besluttede Mads og uddannelses-
konsulent Kirsten Schmidt at definere rammerne for et elev-
råd – så som fællesskab, involvering og samspil. Årsagen til 
at disse parametre blev valgt var, at der på daværende tids-
punkt ikke var den helt store interaktion eleverne imellem. 
Skolen var ikke god til at dyrke samspillet. Man valgte også, 

at der skal opstilles 4 fra hver klasse, hvorefter 2 af de 4 
opstillede vælges på demokratisk vis – i hver klasse. Der-
ved undgår man, at klasserepræsentationen bliver sårbar, 
såfremt én af de valgte ikke har mulighed for at deltage i et 
elevrådsmøde. Elevrådet i Herning tæller 34 og omkring 20 
er med i elevrådet i Holstebro. 

Arbejdet i elevrådet
Eleverne vælger selv, hvor længe de ønsker at sidde i elev-
rådet. Det forventes, at de fleste vil sidde i elevrådet i den 
tid, de går på et ”forløb” - men eleven har også mulighed 
for at trække sig og lade en anden i klassen overtage plad-
sen. Fordelen ved at være med i elevrådet er, at det giver en 
erfaring, som man ikke umiddelbart tilegner sig i den dagli-
ge undervisning. Det giver også en fornemmelse af at være 
med til at sætte noget nyt og godt i gang – eller ændre ting. 
Men det er også essentielt for både Mads og Kirsten, at de 
elever, som ikke sidder med i elevrådet, oplever, at de også 

Kirsten Schmidt og Mads Schmidt Haagensen.
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har indflydelse via deres valgte klasserepræsentanter. Det 
er afgørende, at klassens repræsentanter får input med til 
møderne fra klassekammeraterne - men også får afleveret 
output tilbage fra møderne.
Møderne i elevrådet foregår efter skoletid. Engagementet 
skal være der for at ville være med i noget ekstra – men 
man får også noget ekstra. Elevrådet i Herning tæller 34 og 
omkring 20 er med i elevrådet i Holstebro. Planen er, at der 
skal være en efter-evaluering af de kommende projekter 
fra elevrådet således, at der bliver læring i det. Dagsorde-
nen sætter elevrådet selv. Håbet fra Mads og Kirsten er, at 
elevrådet vil bruge energi på at styrke fællesskabet på sko-
len men også at få skabt nogle traditioner, som Social- og 
SundhedsSkolen bliver kendt for. Det ligger begge meget på 
sinde, at eleverne lærer at lytte til hinanden, løfter i flok og 
udbygger sociale relationer.

FAKTABOKS fra Social- og 
SundhedsSkolens hjemmeside:
Elevrådet på Social & Sundhedsskolen Herning sam-
mensættes af elever fra skolens forskellige klasser, 
således at både grundforløbene og hovedforløbene er 
repræsenteret.
Elevrådsarbejdet foregår i to råd, så der er et lokalt elev-
råd på skolen i både Herning og Holstebro. 
Elevrådet integreres i skolens dagligdag og er repræ-
senteret i skolens bestyrelse.
Medlemmer af elevrådene er opmærksomme på ele-
vernes forhold på skolen, og medlemmer af rådet har 
mulighed for at foreslå og planlægge arrangementer for 
skolens øvrige elever. 
Som medlem af skolens elevråd får man indsigt i en lang 
række forhold på skolen. Man får erfaring med afhol-
delse af møder, kommunikation, planlægning af arran-
gementer, indsigt i økonomi, og man får ansvar for en 
vigtig demokratisk instans i skolens liv

Midler til elevrådet
Social- og SundhedsSkolen lægger stor vægt på, at elev-
rådet har dets ”egen stemme” – og ikke kun er et ”råd”. 
Elevrådet i Herning har fået tilført en ”pulje penge” på kr. 
120.000,- årligt, som kan benyttes til forskellige tiltag. Elev-
rådet i Holstebro har fået kr. 80.000,- Elevrådene har et ret 
frit spillerum til at forvalte midlerne. Dog forventes aktivi-
teterne at holde sig indenfor Social- og SundhedsSkolens 
værdisæt. Første gang, der blev brugt af puljen, var i decem-
ber 2019, hvor en fredagscafé åbnede dørene til en hyggelig 
eftermiddag i Herning. Det blev en stor succes.

Repræsentanter med i bestyrelsen
Elevrådet i Herning og Holstebro har 2 repræsentanter med 
i skolens bestyrelse, hvor de deltager på lige fod med de 
valgte medarbejderrepræsentanter. De udpegede til besty-
relsen får tilbudt kurser i bestyrelsesarbejde.

Ledelsens opgave
Skolen understøtter elevrådet - men har også en målsæt-
ning om at være rollemodel for elevrådet ved at byde ind 
med forskellige aktiviteter for skolens elever. Det kunne 
være et ”spis – og syng” arrangement, hvor alle spiser fro-
kost sammen på ”torvet” og efterfølgende synger et par 
sange sammen. Pausen bruges dermed sammen med hin-
anden – både dem man allerede kender - og dem man skal 
skabe nye relationer med. 
For Mads og Kirsten bliver det en løbende opgave at få ind-
lemmet nye elever til elevrådet og være synlige i den kon-
tinuerlige proces med at bakke op omkring nye tiltag. Men 
også at træne eleverne i at stå op for det, de tror på. Kon-
taktlærerne i klasserne skal også være en aktiv del og bakke 
op om elevrådsrepræsentanterne i klasserne.  
Både Mads og Kirsten er særdeles positive over, hvor godt 
elevrådet er kommet fra land i 3. ombæring.
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26 årige Katrine Kiilerich Nielsen tager smilende imod på 
Østervang i Klovborg, hvor hun er i et praktikforløb i forbin-
delse med sin uddannelse til social- og sundhedsassistent. 
Vores snak i dag skal handle om, at Katrine er valgt ind i Elev-
rådet på Social- og Sundhedsskolen i Herning. Men inden vi 
kommer så langt, runder vi lige, hvem Katrine egentlig er og 
hendes baggrund.
Katrine er ikke den eneste i sin familie, som arbejder indenfor 
omsorgsfaget. Katrines mor er social- og sundhedsassistent 
og vejleder i psykiatrien på Herning Sygehus. Hendes faster 
er social- og sundhedshjælper/vejleder i Vejle Kommune i 
forhold til hjemmeplejen. Men også hendes bedstemor ar-
bejdede i sin tid i samme branche. En hel familie ”fuld af” 
assistenter og hjælpere.
Foruden at være vokset op omgivet af assistenter og hjælpe-
re, har Katrine 2 brødre med psykiske udfordringer. Katrines 
egen vurdering er, at netop brødrenes udfordringer har givet 
hende en mere kærlig tilgang til psykiatrien end en teknisk 
tilgang. Det ligger i hendes gener gerne at ville yde omsorg.
Startede egentlig sin karriere som ferievikar i hjemmeplejen 
på Brandlundparken i Brande – og blev rigtig glad for det. Be-
sluttede derefter at gå i gang med uddannelsen til social- og 
sundhedshjælper, som hun var færdig med i 2017. Blev ud-
lært hos Privat Pleje og Omsorg i Herning – hvor hun faktisk 
også var deres første elev.
Men hurtigt fik Katrine smag for mere uddannelse og begynd-
te at læse til social- og sundhedsassistent i august 2019. 
Uddannelsen skifter mellem skole og praktik. Teorien bliver 
afprøvet i praksis – og som Katrine udtrykker det, så ”får man 
teorien ned i hænderne, og det sætter sig hurtigere fast”.
Katrine har 2 vejledere på Østervang, som løbende stiller 
hende opgaver, der skal løses. Der er sat en times elevtid af 

Katrine Kiilerich Nielsen 
- medlem af Elevrådet på Social- og SundhedsSkolen i Herning

hver dag til opgaveløsning på en ugeopgave hvilket er meget 
i forhold til andre praktikpladser. Elever er ikke med i nor-
meringen på Østervang - men er der for at lære. Katrine får 
lov til at være med på f.eks. stuegang, hvilket giver en bedre 
forståelse i forhold til borgerens problematikker.
Privat er Katrine udfordret med en handicappet datter på 1 
år - men alligevel udstråler hun energi og foretagsomhed, 
hvilket nok er forklaringen på, at hun også har tid og kræfter 
til at være en del af Elevrådet på Social- og Sundhedsskolen 
i Herning.

Elevrådet på Social- og SundhedsSkolen i Herning
Katrine er valgt ind i Elevrådet på Social-og Sundhedsskolen 
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i Herning, hvilket hun virkelig brænder for. Elevrådet startede 
op i november 2019. Der er 2 elever fra hver klasse på Soci-
al-og SundhedsSkolen, som er med i Elevrådet.  Både elever 
fra grundforløb og hovedforløb. Elevrådet mødes 1 gang om 
måneden for at drøfte forskellige ting og består af 30 mænd 
og kvinder – unge som lidt ældre. Katrine meldte sig fra klas-
sen sammen med 2 andre – og blev valgt til Elevrådet sam-
men med Lykke fra samme klasse. Man vælges for den perio-
de, man går på skolen. Katrine er rigtig glad for den rolle, hun 
har i Elevrådet – men er også rigtig glad for rollen i klassen, 
hvor hendes medstuderende kommer og får en snak om tan-
ker og forslag til Elevrådet.

Hvordan fungerer Elevrådet
Katrine forklarer, at selvom Elevrådet består af 30 medlem-
mer, så foregår alt demokratisk. Efter en debat bliver en afgø-
relse sat til afstemning, hvis man ikke er nået til enighed. Ka-
trine har den opfattelse, at hendes klasse føler, at den bliver 
hørt via hendes og Lykkes engagement i Elevrådet. Som Ka-
trine udtrykker det: ”Lykke og jeg hører ikke til de stille piger 
– og skal nok få sagt det, vi gerne vil have igennem”. Klassen 
har oprettet en Facebookgruppe, hvor Katrine og Lykke min-
der alle om, at nu skal de huske at komme med punkter, der 
skal drøftes på Elevrådsmødet. Efter mødet i Elevrådet lægger 
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Katrine og Lykke et referat på Facebook igen således, at alle 
er orienteret. 

Fredagscafé
Skolen har afsat midler til Elevrådet, som rådet må bruge til 
enten arrangementer eller forbedringer på skolen. Noget af 
det første, som Elevrådet har sat i værk, er en ”fredags-ca-
fe” for at højne det sociale aspekt på skolen og for at brede 
kendskabet til hinanden ud – også udenfor de enkelte klas-
ser. Forventningen er, at rigtig mange vil bruge et par timer 
sammen efter undervisningen om fredagen. Med et lille barn 
derhjemme, vil Katrine ikke nødvendigvis være at finde på 
fredagscafeen hver fredag - men så ofte som muligt.

Arbejdsmiljøet på skolen
Et andet punkt, som Elevrådet har talt en del om, er arbejds-
miljøet på skolen. Nogle klasser er meget store. I Katrines 
egen klasse er der 34 elever, hvilket udløser et højt støjni-
veau. Det er sat til debat, om det kan være muligt at dele klas-
sen op i to hold i stedet for, hvilket kræver en bestyrelsesgod-
kendelse. Det gode er, at der er 2 medlemmer fra Elevrådet, 
som er kommet med i bestyrelsen, og som kan være med til 
at påvirke afgørelserne. 

Problemer med nye borde og stole på skolen
I helt nyrenoverede lokaler er der indkøbt sammenhængende 
borde og stole, hvor man skal trække bordet hen foran sig, når 
man sætter sig på stolen. Problemet er blot, at pladsen mel-
lem stol og bord er så smalt, at nogle elever fysisk ikke kan 
være der og må sidde uden bordet foran sig. Men fra at det 
bliver drøftet i Elevrådet – og bragt videre til skolens besty-
relse til en ny drøftelse – og til at der eventuelt bliver indkøbt 
nye borde og stole – ja, det er en lang proces.

Sociale tiltag skaber sammenhold
Det er også Elevrådets holdning, at der skal være flere sociale 
tiltag på skolen. Håbet er, at jo mere sammenhold der skabes 

eleverne imellem, desto flere gør uddannelsen færdig. Skolen 
skal være et sted, hvor man glæder sig til at komme – blandt 
andet på grund af det sociale samvær.

Mentorer på grundforløbet
Et andet forslag fra Elevrådet er, at der stilles en mentor til 
rådighed på grundforløbet. Igen for at holde fast i eleverne i 
starten af uddannelsesforløbet. Tanken er, at mentorerne skal 
findes blandt de elever, der er nået til hovedforløbet i deres 
uddannelse. 

Kantinen
Elevrådet er også gået ”om bord” i et projekt med at få mere 
sund mad i kantinen. Tidligere var priserne lavere, men også 
mere mad var hjemmelavet. Nu leveres maden udefra af en 
leverandør og er mindre sund. Det vil Elevrådet gerne i dialog 
med kantinen om for at finde en løsning, alle vil være tilfred-
se med.

Katrines tanker om sin egen fremtid 
og hvad hun laver om 15-20 år
Katrine tænker sig godt om – og kommer så med svaret, at 
hun sagtens kan se sig selv arbejde på et bosted for unge 
mennesker. Vil gerne være en ”omsorgsperson”. Og om 15 
år er Katrine sikker på, at hun har en lederstilling på et pleje-
center eller et bosted og er vejleder for nye aspiranter i faget.

Elevrådet.
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Formand
Bodil Markmøller

Seniorklubben

Generalforsamling
Mandag, den 16. marts 2020 kl. 12.00
FOAs seniorklub, som er for efterlønnere,  
førtidspensionister 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 er:
  a)  Bodil Markmøller (modtager genvalg)
  b)  Egon Jensen (modtager genvalg)
  b)  Gitte Nedergaard (modtager genvalg)
 Valg af 2 suppleanter. På valg er:
  a)  Kis Andersen (modtager genvalg)
  b)  Desiree Jessen (modtager IKKE genvalg)
 Valg af 2 bilagskontrollanter. På valg er:
  a)  Lene Rasmussen
  b)  Poul Holt
7.  Eventuelt

Jeg håber, at alle er kommet godt ind i det nye år. Det er, som 
om der sker forandringer i naturen. Vi har ingen vinter haft, 
og ude i haven kan de små forårsbebudere - vintergækker og 
erantis - ikke finde ud af det. De er snart fremme, og buskene 
begynder at få knopper.

Husk, generalforsamlingen den 16. marts 2020
Der er jo mange spændende ting på vej. Jeg håber at se rigtig 
mange af jer til vores generalforsamling den 16. marts 2020 
kl. 12.00, hvor vi starter med at spise sammen, inden vi skal 
have gjort status over 2019. Det er jo her, I har mulighed for 
at komme med forslag til nye emner på programmet, udflugts-
mål med videre.

Projekt ”kom godt hjem” fra sygehuset
Jeg har siddet i en arbejdsgruppe i forhold til udskrivelse af 
ældre patienter fra sygehuset. Projektet: ”Kom godt hjem” har 
til formål at gøre det så trygt som muligt, når man i dag kan 
blive udskrevet fra sygehuset hele døgnet rundt.
Der arbejdes i øjeblikket med at få rapporten færdig, som 
efterfølgende kan sendes rundt til de andre regioner og de 
andre sygehuse her i Region Midt. Region Midt er delt op i 
et klyngesamarbejde, hvor vi her i Herning er sammen med 
Holstebro og Lemvig. Der har været medarbejdere med fra 
kommunerne i det vestlige for at sikre, at overgangen bliver 
så god som muligt, når man kommer hjem fra sygehuset.
Det har været spændende at sidde i styringsgruppen. Men 
det er også vigtigt hele tiden tage borgerens parti og spørge 
ind til praktiske ting.

Revidering af plejeplaner og Generationernes Hus
Rundt om i kommunerne er man mange steder i gang med 
at revidere plejeplaner, som er et redskab, der skal sikre, at 
ventelisterne ikke bliver for lange til at komme på plejehjem.
Mange steder er der tanker omkring at bygge Generationer-

Det går mod forår

nes Hus. Det er spændende med nye tanker. Men for mig er 
det meget vigtigt, at vi sikrer, at de svage borgere kan få opti-
mal pleje og omsorg og også indtænker i byggerierne, at de-
mente trives bedst ved jorden.
Der er nok at tage fat på. Vi bliver flere ældre, og det flyder 
ikke med flere penge. Derfor er det vigtigt, at vi gør opmærk-
som på tingene, inden det er for sent.
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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
Medlemskabet af Seniorklubben koster kr. 150,00 om 
året. Indmeldelse til Bodil Markmøller.

Den 2. marts Sang og musik ved Chaplins musik. Efter pausen vil det være med fællessange.
Husk, tilmelding til generalforsamlingen

Den 16. marts Vi spiser sammen kl. 12.00 inden generalforsamlingen. Se dagsorden på foregående side

Den 30. marts Erland Sørensen fra Ikast vil fortælle barndomsminder fra Fur til Harboøre  

Den 20. april Hans Rosbjerg, Herning vil fortælle om universet og solsystemet

Den 4. maj Soldaterhjemsleder Troels Moesgaard vil fortælle om, hvordan det er at komme fra en krigszone til en 
helt almindelig hverdag i Danmark.
Herunder om sår på legeme eller sjæl - om opbrud i familieforhold og hvilken hjælp der skal til

Den 18. maj Ergoterapeut Mette Søndergaard vil - på en humoristisk måde -  fortælle om ældrelivet, som hun ser det.
Husk, tilmelding til sommerudflugten 

Den 8. juni Sommerudflugt. Vi mødes kl. 08.00 og drikker morgenkaffe sammen, inden vi tager på tur kl. 09.00. Vi 
skal til Alrø, som ligger ud til Horsens Fjord. Vi bliver vist rundt af en lokal guide og skal blandt andet se 
Alrø Kirke. Derefter spiser vi på Møllegården, hvor vi skal have wienerschnitzel af dansk landgris med 
brasede kartofler, ærter, smørsauce og wienergarniture. Eftermiddagskaffen får vi på vejen hjemad. Pris 
fastsættes på generalforsamlingen.

Program for 1. halvår 2020
Hvor andet ikke er nævnt, foregår arrangementet  
i kælderen på Gormsvej 5, Herning
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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 ydes 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.

Gratis retshjælp til FOA-medlemmer 
i samarbejde med 3F

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

Ulige uger:
Torsdag
3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, Herning
Tidsbestilling 7030 0868.
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Træffetider
på lokalkontoret i Ringkøbing 2020

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. A-kassen har også en repræsentant på kontoret hver tors-
dag.

FOA Hernings faglige bemanding de kommende måneder:

MARTS 2020 BEMANDES AF
5. marts Jens Klaris
12. marts Jan Vestentoft
19. marts Marianne H. Christensen
26. marts Janni Skou Dünser

APRIL 2020 BEMANDES AF
2. april Susanne Andersen
9. april SKÆRTORSDAG – LUKKET
16. april Tommy Bitsch
23. april Inga Krarup
30. april Lone Fauerholdt Knudsen

MAJ 2020 BEMANDES AF
7. maj Jan Vestentoft
14. maj Jens Klaris
21. maj Kr. Himmelfartsdag - LUKKET  
28. maj Marianne H. Christensen

JUNI 2020 BEMANDES AF
4. juni Janni Skou Dünser   
11. juni Susanne Andersen
18. juni Tommy Bitsch
25. juni Inga Krarup

18 DET LILLE FOA-BLAD

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 ydes 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.

Gratis retshjælp til FOA-medlemmer 
i samarbejde med 3F

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

Ulige uger:
Torsdag
3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, Herning
Tidsbestilling 7030 0868.
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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 Joannes sager i forhold til Lønmodtagernes Garantifond (LG) samt udbetaling af begravelseshjælp.

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 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 om-
stilling og stillet videre til den person, du ønsker at tale med. Du er også velkommen til at sende en mail til herning@foa.dk

samt udbetaling af begravelseshjælp



Lokalkontoret i Herning:
Gormsvej 3-5 - 7400 Herning
Mail:  Faglig afdeling: herning@foa.dk
 A-kasse: akas040@foa.dk
Tlf.: 4697 1260
Fax: 4697 1285
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


