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Corona er stadig i blandt os. Derfor er al kursus- og mødeaktivitet hos FOA 
Herning under forbehold for ændrede retningslinjer henover efteråret
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Et rekordstort antal danskere har holdt ferie i Danmark i år 
som følge af Coronaepidemiens restriktioner. Derfor har eks-
tra mange kunnet følge sommerens hedeste historie: ”Pleje-
hjemmene bag facaden”.

Denne gang var det dybt bekymrede og frustrerede pårøren-
de, der havde tyet til denne sidste udvej for at råbe systemet 
op – nemlig optagelse med skjult kamera. Scener fra opta-
gelserne er blevet vist igen og igen. Mange har sikkert tænkt: 
”Hvorfor og hvordan har det kunnet gå så galt. Lever vi ikke 
i et velfærdssamfund med professionelle medarbejdere?”. 
Det, der vises, kan på ingen måde forsvares.

Et berørt medlem sagde til mig i en telefonsamtale: ”Det gror 
ud af en dårlig normering! Men ingen vil høre på os, og hvad 
gør FOA egentlig?”. Jeg mener, at FOA har været stærkt på ba-
nen i debatten. Heldigvis har også flere psykologer peget på, 
at det er afmagt, der stimulerer den forråelse, der vises på 
nogle af optagelserne.

Personligt tror jeg, at forklaringen skal findes i mange års ned-
skæringer i personaletimerne. Plejen er reduceret til skema-
lagt bleskift, bad og mad samt lidt rengøring. Det hele er sat 
op i skemaer og på minutter er det regnet ud, hvor lang tid en 
opgave må tage.

Men pasning af mennesker egner sig ikke til en sådan syste-
misk tankegang. Alle menneskers behov – også de ældres – er 
forskellige. Det kræver tid at finde ind til det enkelte menne-

skes behov, når det skal ske gennem empati og ægte omsorg. 
Helt modsat af de effektive og rigide systemberegninger, der 
har styret plejen gennem alt for mange år.

Statsminister, Mette Frederiksen gik til valg på at sætte vel-
færden højst ved at sætte den offentlige sektor fri. Nu må der 
tempo på dette arbejde. FOA kæmper for, at rigide standarder 
og kontrol skal erstattes med flere ressourcer og faglighed på 
alle velfærdsområder.

Foråret 2019 var det børneområdet med dokumentaren: 
”Daginstitutioner bag facaden”, som var fremme i medierne. 
Det førte til, at Folketinget lovgav om minimumsnormeringer i 
daginstitutioner. Forhåbentlig vil det samme ske på ældreom-
rådet. Min frygt er, at udviklingen med færre penge til ældre-
området vil fortsætte. FOA har fremlagt tal for, at siden 2009 
er antallet af borgere over 75 år steget med en tredjedel, 
mens antallet af sundhedsmedarbejdere i samme periode er 
gået ned. Nogen steder her i de midt-og vestjyske kommuner 
med over en tiendedel.

Denne udvikling skal vendes. Det vil kun kunne ske gennem 
flere penge til ældreområdet. Sker det ikke, frygter jeg det 
værste i forhold til at kunne tiltrække kvalificeret personale 
til uddannelserne. Det er allerede et problem i dag.

Der skal tænkes nye tanker, så vi sammen kan få udviklin-
gen vendt. Alle ældre skal sikres en værdig alderdom, og alle 
FOA-medlemmer et værdigt arbejdsliv.

Afdelingsformand  
Marianne Højlund Christensen

Formanden har ordet...
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Værdighed 
for alle
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”Hej Rie. Det var dælme hurtigt… Hvor er det godt. Ja, jeg 
kontakter dem i morgen formiddag og taler med dem i før-
ste omgang. Mange tak for det her J”

Sådan skriver en arbejdsgiver fra en socialpædagogisk insti-
tution i Herning til FOA JobMatch den 17. juli i år. Rosen gæl-
der formidlingen af 2 medlemmer samme dag, som jobordren 
er modtaget. Senere blev det ene medlem ansat.
Siden januar i år har i alt 17 medlemmer af FOA Herning fået 
arbejde gennem FOA JobMatch. Heraf er 9 medlemmer blevet 
ansat på Regionshospitalets enhed Vest i Herning med den 
opgave at tage sig af den ekstra coronarengøring. Nogle af 
dem blev ordinært ansat, andre som vikarer som led i et rota-
tionsprojekt for hospitalsserviceassistenter. 

Samarbejde mellem afdeling og hovedkontor
I FOA Herning er det primært A-kassen, der står for jobformid-
lingen. Ofte i samarbejde med det centrale jobformidlings-

FOA JobMatch – et godt tilbud 
til medlemmer og arbejdsgivere

team, der hjælper, når A-kassen har travlt. 
På landsplan har FOA JobMatch i 2020 hidtil modtaget 284 
jobordrer. 2 ud af 3 af dem er blevet behandlet af den cen-
trale enhed på Staunings Plads i København. Her sidder Rie 
Villemos og Eva Pihl og formidler kontakt mellem medlemmer 
og arbejdsgivere i hele landet. Mange medlemmer har brug 
for en længere snak, end der lige er tid til i afdelingen eller 
A-kassen, så den centrale formidlingsenhed opfylder også her 
et behov for medlemmer.

Der er masser af jobsøgende medlemmer
I øjeblikket er der 175 FOA Herning medlemmer, der har til-
meldt sig FOA JobMatch og venter på at blive kontaktet om et 
ledigt job. Heraf er 61 pædagogmedhjælpere, 51 social- og 
sundhedshjælpere, 37 pædagogiske assistenter, 35 køkken-
medhjælpere, 32 rengøringsassistenter osv. 
På landsplan er der over 5.000 jobsøgende medlemmer i FOA 
JobMatchs database. Heraf er knap 400 allerede i arbejde, 
men har tilmeldt sig for at få hjælp til at finde et andet job.
Ifølge Rie Villemos er det lettest at finde medlemmer til det 
pædagogiske område. Ledigheden blandt pædagogiske as-
sistenter er fortsat høj, men mange arbejdsgivere lader sig 
overtale til at prøve at ansætte en. Der er som regel heller 
ikke problemer med at finde social- og sundhedshjælpere, 
køkkenmedhjælpere og rengøringsassistenter.
Derimod er der de fleste steder i landet stor mangel på soci-
al- og sundhedsassistenter. Alligevel er der i FOA Herning 18 
social- og sundhedsassistenter tilknyttet FOA JobMatch. Men 
typisk har de timer på en eller flere arbejdspladser, så også i 

Hvad er FOA JobMatch?
FOA JobMatch er FOA og FOAs A-kasses fælles job-
formidling af medlemmer til arbejdsgivere på FOAs 
OK-områder. 

FOA JobMatch har siden sin start i 2016 formidlet job til 
knap 2000 medlemmer. Formidlingen sker både lokalt i 
afdelingerne og centralt på Staunings Plads.

Læs mere på: foa.dk/nyt-job/foa-jobmatch

A-kassen
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Herning kan det være svært at finde en fast social- og sund-
hedsassistent. I maj var der dog et ældrecenter i Videbæk, der 
var heldige at få formidlet en social- og sundhedsassistent 
gennem FOA JobMatch.

En mulighed for brancheskift
I FOA JobMatch-databasen kan man se, om de jobsøgende 
medlemmer har uddannelse og erfaring inden for området. 
Det sikrer, at arbejdsgiverne får de kompetencer, de har brug 
for. Men det er også en mulighed for medlemmer, der skal 
skifte branche, fordi de ikke længere kan arbejde på deres 
hidtidige områder. Hvis en social- og sundhedshjælper træn-
ger til en pause fra ældreområdet, kan der fx være jobmu-
ligheder inden for det pædagogiske område eller køkken- og 
rengøringsområdet.    
Flere steder i landet arbejder FOA også sammen med 3F og 
HK om jobformidling på tværs af fag. Måske overvejer en 
ufaglært industriarbejder at uddanne sig på det pædagogiske 
område, men vil gerne først prøve at arbejde der som ufag-
lært. Det kan FOA JobMatch hjælpe med. Omvendt kan en 
pædagogmedhjælper søge arbejde inden for industrien eller 
butiksområdet for at prøve et nyt arbejdsområde.
Den tværfaglige jobformidling har fået ny aktualitet i forbin-
delse med A-kasseforsøget, hvor vi skal vise, at A-kasserne 
ikke holder på egne medlemmer, men hjælper dem derhen, 
hvor jobbene er.  

Både medlemmer og arbejdsgivere er meget tilfredse
Mailen fra arbejdsgiveren i starten af artiklen er ikke en und-
tagelse. FOA JobMatch modtager ofte mails fra taknemmelige 
medlemmer og tilfredse arbejdsgivere. De løbende tilfreds-
hedsmålinger viser også, at FOA JobMatch opfylder et stort 
behov for både medlemmer og arbejdsgivere.
Derfor er der brug for en større indsats for at skaffe jobordrer 
fra arbejdsgiverne. Som sagt er der pt. 175 jobsøgende med-
lemmer i FOA Herning, der er tilknyttet FOA JobMatch. Men i 
år er der endnu kun formidlet job til 17 medlemmer...

Hvordan kan vi finde en ny kollega 
gennem FOA JobMatch?
I kan kontakte FOA JobMatch på flere måder: 

•  Ring til FOA Herning på 4697 1260

•  Ring til den centrale formidlingsenhed på telefon 46 
97 36 66. FOA JobMatch har åbent mandag-torsdag kl. 
08.00-15.30 og fredag kl. 08.00-15.00. 

•  Send en mail til jobmatch@foa.dk med din jobordre 

•  Udfyld et online jobordre-skema til FOA JobMatch 
med dine ønsker til den nye medarbejder.

Læs mere på: foa.dk/nyt-job/foa-jobmatch/jeg-er- 
arbejdsgiver-og-soeger-medarbejdere

Hvordan tilmelder man sig FOA JobMatch 
som jobsøgende?
Hvis du er ledig: Du kan tilmelde dig på din ledigheds-
erklæring, på dagpengekortet eller på en blanket på 
A-kassens hjemmeside. Du kan også ringe til A-kassen 
og få hjælp til at blive tilmeldt. Når du er tilmeldt, bliver 
dit CV fra Jobnet automatisk overført til FOA JobMatch, 
så du kan blive matchet med en arbejdsgiver, der søger 
en medarbejder med dine kompetencer og jobønsker. 
Læs mere på foa.dk/nyt-job/foa-jobmatch/jeg-er-le-
dig-og-jobsoegende.

Hvis du er i arbejde eller under uddannelse: Du til-
melder dig ved at oprette et CV i FOAs jobportal, FOA 
Job. Husk at sætte X i ”Tilmeld formidling”. Så kan FOA 
JobMatch se dit CV og formidle dig til en arbejdsgiver, 
der søger en medarbejder med dine kompetencer og 
jobønsker.

Læs mere på: foa.dk/nyt-job/foa-jobmatch/jeg-er-i- 
arbejde-eller-under-uddannelse-og-soeger-job
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Pædagogisk Sektor

Dagplejen i Ikast-Brande Kommune
har implementeret nye arbejdsmetoder efter Coronakrisen

Coronakrisen betød nye måder at arbejde på 
for rigtig mange mennesker. Det samme gjor-
de sig gældende for de 130 ansatte dagple-
jere samt dagplejekonsulenter i Ikast-Brande 
Kommune. Lotte Krarup, som er leder af 
dagplejen i Ikast-Brande Kommune, fortæller 
her, hvad ændringerne har betydet af positi-
ve forandringer:

Tekst: Anna Mette Korsholm. Foto: Lotte Krarup 

Færre legesager fører til bedre leg
”Efter genåbningen af dagplejen aftalte vi med dagplejerne, at 
alt legetøjet ikke skulle være tilgængeligt hele tiden på grund af 
reglerne omkring rengøring af legesager. Store plastkasser med 
låg blev indkøbt til at opbevare legetøjet i. Aftalen med dagple-
jerne blev, at der kun skulle være 1 kasse legesager fremme om 
formiddagen og en anden om eftermiddagen for at minimere 
tiden til rengøring af alle legesager. 
Den faglige vurdering fra mange dagplejere er efterfølgende, at 
det giver bedre leg mellem børnene, når en stor del af legesager-
ne er fjernet. Børnene får mere fokus på selve legen, hvilket giver 
et bedre flow. Dagplejerne vurderer løbende, hvilke legesager 
skal være tilgængelige for børnene.
Sidegevinsten er, at legetøjet bliver spændende af at blive gemt 
væk nogle dage”.

Øget fokus på rengøring
”Det øgede fokus på rengøring fortsætter i dagplejen i 
Ikast-Brande Kommune. Aldrig har så få været syge af infekti-
onssygdomme. Fremover skal der findes aftaler for rengøring af 
legetøj og kontaktflader.”

Webinarer
”Nogle dagplejere finder det belastende at skulle nå rengøring 
af legetøj og kontaktflader hver dag. Dagplejen er derfor i gang 
med at udvikle et webinar om rengøring, pædagogik og om at 
være i det mentalt – hvor dagplejeren får tips og gode råd. Det er 

Lotte Krarup.
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planen, at dagplejerne eventuelt kan deltage i et fælles webinar, 
når legestuerne åbner igen – og dele erfaringer med hinanden. 
Der kommer også webinarer i heldagslegestuerne i middags-
stunden for dagplejerne”.

Fokus på udeliv i dagplejernes haver
”Dagplejerne opfordres til at være mere i egne haver og bruge 
mindre tid på gåture til offentlige legepladser. Der skal være fo-
kus på udeliv - men stressen ved at skulle afsted i samlet flok og 
nå en offentlig legeplads er blevet reduceret. Flere dagplejere 
har meldt positivt tilbage på forandringen”.

Mere information til dagplejerne
Lotte Krarup har besluttet, at hun fremadrettet vil udsende 
mere skriftlig information ud om stort og småt til dagplejer-
ne – meget mere end det har været tilfældet indtil nu. Der er 
store gevinster i, at der er tæt forbindelse mellem ledelse og 
dagplejerne.

Virtuelle møder mellem dagplejerne og konsulenterne
”Dagplejekonsulenterne øver sig i at afholde virtuelle tilsyn hos 
dagplejerne. Det er ikke meningen, at de fysiske tilsyn hos dag-
plejerne skal stoppe. Det betyder blot, at tiden på landevejen 
minimeres, hvilket frigiver mere tid til virtuelle tilsyn.
Dagplejekonsulenterne tager en snak med dagplejerne om, 
hvad de har brug for. Og møderne afholdes efter behov. Der 
er fastlagt 4 aftalte tilsyn om året samt behovstilsyn. De virtu-
elle møder kommer ud over de 4 aftalte. Det er afprøvet med 

succes; det kræver blot en ok 
internetforbindelse. 75% af 
dagplejerne har allerede til-
kendegivet stor opbakning til 
de virtuelle møder. Det er det 
faglige, der betyder noget – og 
ikke nødvendigvis, om mødet 
er fysisk eller virtuelt.

På sigt kommer der også virtuelle fyraf-
tensmøder, hvor dagplejerne ikke behø-
ver køre hjemmefra, men kobler sig på 
mødet fra legestuen eller hjemmet. Det 
er muligt at koble 100 personer op i mø-
derummet, hvilket giver muligheder for at 
”mødes” på en ny måde”.

Pædagogiske møder
Fremover vil Lotte Krarup også ændre på strukturen i forhold 
til pædagogiske møder med dagplejekonsulenterne. 1 møde 
hver måned fortsætter som et fysisk møde – hvorimod der nu 
kommer flere virtuelle møder efter behov.

Flere hjemmearbejdsdage for konsulenterne
”Hjemmearbejde er kommet for at blive i dagplejen i Ikast-Bran-
de Kommune. Alle har samstemmende tilkendegivet, at det er 
lettere at koncentrere sig om at løse opgaver på PC hjemme. 
Kommende virtuelle møder holdes på de aftalte hjemmear-
bejdsdage. Det bevirker, at konsulenterne ikke mødes så ofte. 
For at bibeholde det sociale aspekt, er det planen, at der invite-
res til ”spis-madpakke-sammen” et sted.
”Morgenvagten”, som blandt andet indebærer at modtage sy-
gemeldinger/raskmeldinger fra dagplejerne, klares nu også fra 
hjemmekontoret.
Konsulenterne kan for eksempel have 2 hjemmearbejdsdage 
om ugen. De bliver blandt andet brugt til det ugentlige opkald 
til alle dagplejere en gang om ugen. I stedet for at skulle køre 
ind på kontoret for at foretage opkald, gør konsulenterne det nu 
hjemmefra, ligesom de kan lave udarbejdelse af tilsynsrappor-
ter, ferieplanlægning og diverse øvrigt administrativt arbejde”.

Lotte Krarup slutter med at understrege, at det ikke kun er 
dagplejen i Ikast-Brande Kommune, der har tænkt nye tanker 
under Coronakrisen. Kommunaldirektøren opfordrede alle til 
at tænke nyt og tage nye arbejdsmetoder i brug, da Danmark 
lukkede ned.
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Teknik- og Servicesektoren

Frank Jensen
Ringkøbing Plejehjem

Et opkald til Frank Jensen får aftalen i stand 
til en snak om lidt af hvert. Trods Coronavirus 
er det ok med Frank, at samtalen foregår på 
Ringkøbing Plejehjem – når bare det bliver på 
hans kontor i kælderen. Ankommet til Ring-
købing Plejehjem er planen, at jeg vil gå ind i 
receptionen for at høre, hvor Franks ”kælder-

kontor” er - men bliver stop-
pet af en venlig medarbejder i 

døråbningen. Stadig ingen ad-
gang for uvedkommende i starten 

af juni måned på grund af risikoen 
for smitte med Coronavirus. I det 

samme kommer Frank kørende efter 
et besøg hos bageren – og jeg gelejdes 

til kontoret i kælderen.

25 års jubilæum på Ringkøbing Plejehjem
Frank har netop fejret sit 25 års jubilæum på Ringkøbing Ple-
jehjem. Egentlig er Frank uddannet automekaniker og nåede 
også omkring en vinduesfabrik, inden han fandt sin ”hylde” 
på Ringkøbing Plejehjem. Årsagen til 25 år samme sted er 
ifølge Franks udsagn, at 2 dage ikke er ens, stor indflydelse 
på eget arbejde, tæt dialog med chefen og gode kolleger. At 
valget faldt på Ringkøbing Plejehjem, som hører under Dan-
ske Diakon, passer Frank rigtig fint. Uden at have prøvet det 
af, har Frank den holdning, at der er mere frihed i arbejdet 
på et Danske Diakonplejehjem end et kommunalt. Drømmen 
om et job som pedel har altid været der – og har været en 
virkelighed nu i 25 år. Ringkøbing Plejehjem lå næsten i for-
ældrenes baghave og var et helt naturligt valg for Frank, som 
stadig bor i byen.

Tekst: Anna Mette Korsholm
Foto: Frank Jensen

Frank Jensen har været ansat som teknisk 
serviceleder på Ringkøbing Plejehjem, 
Bellisvej i Ringkøbing i 25 år. Jobbet 
spænder vidt fra blandt andet ansvarlig 
for IT/flyttesyn/indkøb af værnemidler 
til hjertemassage ved et hjertestop 
og udvikler af et pillebord.

Frank Jensen.
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Tiden før og nu
Der er sket meget i de 25 år. Dengang var de primære opga-
ver at skifte pærer, slå græs, ordne haven og male udhæng. 
Der var ingen PC’er og ingen mobiltelefon. Ringede nogen til 
Frank, ”bippede” kontoret ham og meningen var så, at Frank 
skulle slippe alt og bene ind på kontoret for at besvare op-
kaldet. Som Frank selv udtrykker det: ”Det gjorde jeg så ikke. 
Kontoret kunne tage imod en besked – og så skulle jeg nok rin-
ge tilbage”.  Manglede Frank en reservedel til en reparation, 
kunne han bruge dagevis på at bladre kataloger igennem for 
at finde stumper – eller begynde at ringe rundt. Tingene tog 
længere tid. I dag Googler Frank det, han skal bruge – og vup-
ti er pakken på vej. Papirkataloger fra leverandørerne findes 
stort set ikke mere. 

Nyt plejehjem i 2006/2007
2006 betød mange forandringer, da byggeriet af et nyt pleje-
hjem gik i gang. Det stod på i 15 måneder. Der var lejet gen-
husningslokaler i Ulfborg til beboerne, mens byggeriet var i 
gang. Det tog Frank en måned at gøre plejehjemmet i Ulfborg 
klar til forflytningen med blandt andet nye vandhaner – og 
nyt gulv – hjulpet af lokale håndværkere. Samtidig blev det 
Franks opgave at beslutte sig for et nyt kaldeanlæg. 4 produ-
center blev indkaldt, som skulle fremlægge deres produkt og 
svare på spørgsmål. Det kaldeanlæg, som Frank valgte til det 
midlertidige plejehjem i Ulfborg, benyttes i dag i hele Ringkø-
bing-Skjern Kommune.

Ringkøbing Plejehjem blev bygget i 1965 med plads til 34 
beboere. Nu er der plads til 66 beboere. 

Teknisk servicemedarbejder ansat som medhjælper
På grund af travlhed med byggeriet af det nye plejehjem fik 
Frank ansat Brian Hareskov Nielsen som midlertidig medhjæl-
per. Brians primære opgaver var i starten at passe bygningen 
i Ulfborg, mens Frank lagde alle kræfter i byggeriet på Bellis-
vej. Foruden plejehjemmet var der også 12 beboere i ældre-

boliger omkring plejehjemmet, og lejligheder med ældre på 
5-6 andre adresser i Ringkøbing som skulle serviceres. Frank 
brugte rigtig mange timer på byggeriet, som havde hans store 
interesse.

Nye arbejdsopgaver
Da alle beboere var flyttet tilbage og ind på det nye Ringkø-
bing Plejehjem, fik Frank flere opgaver, hvilket betød, at der 
var arbejde nok til 2 fastansatte – og Brian fortsatte. Frank og 
Brian overtog opgaverne med gulvvask og maling af lejlighe-
der. Tidligere blev der lejet afløsere ind i sommerferieperi-
oden. Nu klarer Frank og Brian selv opgaverne ved at holde 
forskudt ferie. Frank står også for indkøb af blandt andet vær-
nemidler, og har ansvaret for at kaldeanlægget virker. Som 

Frank Jensen.
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Frank siger: ”Vi keder os aldrig”. Er der brug for en håndværker, 
benytter Frank gerne mindre virksomheder, for at få en mand 
ind, som allerede kender huset. I øjeblikket hjælper Frank 
også med at flytte nye beboere ind for at mindske smitteri-
sikoen fra pårørende. Det er også magtpåliggende for Frank 
at finde de bedste produkter til kollegerne. Indkøber således 
Nitril engangshandsker, som skulle være mere brugervenlige 
end andre handsker og mindske risikoen for eksem.

Kreativ opfinder
Der er lidt af en opfinder gemt i Frank. Sygeplejerskerne 
bruger et bord til at dosere piller ved – og Frank var af den 
overbevisning, at et sådant bord kunne han fremstille både 
mere smart og langt billigere end de eksterne udbydere. I 
samarbejde med en grafiker fik Frank tegnet et smart design 
til bordpladen på et hæve-sænkebord. Frank samler selv bor-
det, hvor der også er plads til blandt andet sprit, handsker 
og skraldespand – hvilket der ikke er på andre modeller. Ind-
til nu har Frank solgt ca. 12 borde til forskellige plejehjem 
i Danmark. For ikke at skulle skubbe medicinbordet ud af 
bygningen over til plejeboligerne, som ligger ved siden af 
Ringkøbing Plejehjem, har Frank fået lavet selve overfladen 
på bordpladen som et stykke folie, der kan rulles sammen og 
bæres under armen ud af huset.

Det er også blevet til en ”hjemmelavet” vaskerivogn, som er 
blevet samlet i kælderen, da det ikke var muligt at få så sto-
re elementer ind ad døren. Og sammenklappelige borde står 
også i kælderen – udtænkt af Frank.

Ferie og fritid
Når Frank holder fri, trækker Ringkøbing Fjord, hvor han fisker 
lidt fra sin båd. Når ferien starter, hægtes campingvognen bag 
bilen – og turen går ud i Europa. I år er destinationen Århus 
og Fyn på grund af Coronavirus - men også for at være tæt på 
det første barnebarn.

Velfærdens 
Talent 100
PenSam og FOA Ungdom 
hylder Danmarks største 
velfærdstalenter under 36 år

FOA Herning er stolt over at have 3 medlem-
mer, som er blandt de 100 valgte velfærdsta-
lenter i 2020. Sektorformand Susanne An-
dersen besøgte alle 3 medlemmer på deres 
respektive arbejdspladser og overraskede 
dem med en buket blomster, og en lille gave 
som tak for deres daglige indsats.

Det er nu 3. år i træk, at PenSam og FOA 
Ungdom uddeler prisen som Velfærdens 
Talent 100. 
Det, der startede som en pendant 
til Berlingske Business’ markering af 
talenterne i dansk erhvervsliv, har 
fået sit eget selvstændige liv.

Tekst og foto: Anna Mette Korsholm
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Mette udtaler, at hun var bekendt med, at hendes leder ind-
stillede hende til Velfærdens Talent 100. Men selve indstillin-
gens ordlyd kendte Mette ikke på forhånd. Dog tænker Mette, 
at indstillingen hænger sammen med hendes arbejde med et 
nyt omsorgsprogram kaldet Cura, hvor hun har været en del af 
implementeringen og har hjulpet andre med at blive tryg ved 
systemet. Cura er et program til blandt andet planlægning af 
besøg, og hvor kørelister nu findes på en tablet i stedet for i 
papirform. 
Mette kører som social- og sundhedsassistent og besøger 
borgere en del af arbejdstiden. Derudover arbejder Mette 
som ”stjernevagt” med planlægning af de kommende dagsru-
ter. Mette er især glad for kontakten med borgerne og glæder 
sig over at forlade en borger, som siger farvel med et smil. 
Mette Bergendorff er også selv et stort smil efter overraskel-
sen over at være blevet valgt til Velfærdens Talent 100.

Indstillet af distriktsleder Diana Langhoff Jensen:

Mette skal have et kæmpe anerkendende skulderklap for 
at gå forrest med vores visioner for Hjemmeplejen Nord, 
hvor fokus bl.a. er på at skabe en robust og selvstyrende 
organisation. Mette stikker ud i flokken, da hun er initia-
tivtager til vores nye udvikling og er et forbillede for sine 
kollegaer. Mette har øje og talent for koordinering, både af 
hendes og kollegaernes hverdag, men også koordinering 
af borgernes behov. Mette tilfører sit arbejde høj faglig-
hed, hvor fokus er at hjælpe og støtte borgerne til at blive 
aktive i eget liv. Mettes personlighed og gå-på-mod ind i 
arbejdet har bragt hende langt, og udviklingen fortsætter 
for hver dag der går.

Mette Bergendoff
Social- og sundhedsassistent – Hjemmeplejen Nord, Ikast

Mette Bergendoff.
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Nomineret af distriktsleder Lis Munk Schmidt fordi:

Christian er altid villig til at afprøve nyt og formidler det 
positivt og engageret til sine kolleger. Han har blandt an-
det været med til at implementere en app, som bruges til 
fælles beskeder i hele hjemmeplejen samt til referater, 
nyhedsbreve og mødeindkaldelser i de enkelte distrikter. 
Derudover er Christian tovholder på virtuel hjemmepleje, 
anderledes dosis dispensering af medicin mm. Han er altid 
blandt de første til at se nye muligheder og forestår gerne 
selv med afprøvning. Han deltager altid aktivt, når der er 
mulighed for ny viden og inspiration til velfærdsteknologi. 
Så Christian er absolut foregangsmand i forhold til, hvad 
der kan lette hverdagen for vores borgere og hans kolle-
ger. Christian er utrolig vellidt i hele hjemmeplejen og kan 
qua sit personlige engagement, sin viden og store faglig-
hed virkelig få rykket nogle grænser både hos borgere og 
kolleger.

Christian overrumples på jobbet med blomster fra sektorfor-
mand Susanne Andersen, FOA Herning en tidlig formiddag. 
Glædelig overrasket – og rigtig glad for at være valgt blandt 
de 100 unge under 36 år, som er valgt ud til at modtage titlen 
som Velfærdens Talent 100. I dagens anledning har distrikts-
leder Lis Munk Schmidt, Hjemmeplejen, Herning Kommune 
bestilt kagemand til Christian og kollegerne for at fejre titlen 
som Velfærdens Talent 100.
Lis fortæller: ”Christian var oplagt som kandidat til titlen qua 
sit arbejde som kvalitetsmedarbejder. Han er bare foregangs-

manden – altid positiv og glad. Jeg mener virkelig, hvert et ord i 
normeringen og var slet ikke i tvivl” – slutter Lis.
Christian er ansat med arbejdsopgaver i hele hjemmeplejen, 
hvilket betyder, at der kommer større sammenhæng i, hvor-
dan hjemmeplejen agerer. Det giver en fælles retning for hele 
hjemmeplejen. Som Lis påpeger, er det en kæmpegevinst for 
hende, at Christian har kontor tæt på hende.
En af kerneopgaverne for Christian er omsorgssystemet Cura, 
som han startede med at kvalitetssikre samt undervise i de 8 
områder, som hjemmeplejen dækker. Sidder med i en uddan-

Christian Bryde Lindholdt
Social- og sundhedsassistent/kvalitets- og 
udviklingsmedarbejder – Herning Kommune, Hjemmeplejen

Christian Bryde Lindholdt får overrakt blomster 
af sektorformand Susanne Andersen.
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nelsesgruppe og en tværfaglig gruppe i Sundhed- og Ældre i 
Herning Kommune for at ensrette arbejdsgange med videre. 
Har også været projektleder på udrulning af en kommunika-
tions-app fra ledere til ansatte. Er i øjeblikket i gang med en 
opgave for at promovere arbejdet i hjemmeplejen – både på 
SOSU-Skolen og Herning Bibliotek – for at fortælle om, hvad 
et job i hjemmeplejen indebærer. Men Corona satte en mid-
lertidig stopper for det. Christian glæder sig til at arbejde vi-
dere med opgaven.
Sektorformand Susanne Andersen påpeger, at det er ”fedt”, 

at en uddannelse som social- og sundhedsassistent også kan 
afstedkomme en stilling som kvalitets- og udviklingsmedar-
bejder. Kombinationen af grunduddannelsen som social- og 
sundhedsassistent med den kontorfaglige vinkel er flot.
Lis tilføjer, at Christians virke som kvalitets- og udviklings-
medarbejder egentlig startede med Cura-systemet, hvor Chri-
stian skulle implementere det blandt sine kolleger.
Christian er stolt over normeringen og vil fortsat være opsø-
gende på nye opgaver. ”Det er dejligt, at man bliver set”, slutter 
Christian.

Cabrina Husted Ebbesen
Social- og sundhedsassistent – Sørvad Plejecenter

Nomineret af kollegaerne 
Anne Mette Jensen og Lone Nielsen

Cabrina er en utrolig vellidt og positiv person/kollega. 
Hun er superbruger på Cura og velfærdsteknologiprojek-
tet Wear & Care, hvor hun altid står til rådighed, når kolle-
gaer har spørgsmål. Efter endt barsel sprang hun ind som 
vejleder for vores elever, hvilket hun gør megagodt. Hun 
har et stort og varmt hjerte både for de ældre og kolle-
gaer, og hun ser muligheder frem for begrænsninger. På 
baggrund af dette synes jeg, at hun er en værdig kandidat 
til en nominering. Hun er en vellidt kollega, der trods sin 
unge alder har været i faget i snart 7 år. Cabrina er altid 
til rådighed og hjælpsom ved problemer med IT og Cura 
mm og udviser stor tålmodighed og nærvær ikke kun for 
beboerne, men også os kollegaer.

Leder på Sørvad Plejecenter, Lizette Skov Kvium og kollegaer-
ne Anne Mette Jensen og Lone Nielsen overrasker Cabrina en 
tidlig morgen kl. 07.00 med besøg fra FOA Herning, hvor sek-
torformand Susanne Andersen overrækker en buket blomster 
samt en gave fra FOA Herning. Cabrina er valgt til titlen som 
Velfærdens Talent 100 blandt mange nominerede. Cabrina er 
glad for besøget og udtrykker, at det lille event er planlagt 
godt, da hun slet ikke havde opdaget noget på forhånd.
Anne Mette Jensen læste i et Pensam nyhedsbrev om mulig-
heden for at kunne nominere en kollega som Velfærdstalent 
og syntes, det lød spændende – og var slet ikke i tvivl om, at 
det skulle være Cabrina. 
”Cabrina har været på Sørvad Plejecenter i sin uddannelsestid 
– var væk en overgang – men kom tilbage igen og gik på med 
krum hals i at få implementeret omsorgsprogrammet Cura i ste-
det for Wear & Care efter sin barsel. Cabrina overtog rollen som 
vejleder for en elev.  Desuden var hun tovholder på et pilotpro-
jekt fra Wear & Care i forhold til sensorer i intelligente bleer, 
hvor der har været tekniske udfordringer, som Cabrina har løst. 
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Cabrina er altid god som support, hvis nogen får problemer med 
IT eller andet nyt. Derfor var valget let i forhold til, at det var 
Cabrina, der skulle indstilles” - fortæller Anne Mette.
I starten var Cabrina slet ikke klar over, at hun var blevet ind-
stillet – men fik på et tidspunkt en mail om, at hun skulle ind-
sende et foto til Pensam. Siden hun blev bekendt med valget, 
har hun glædet sig til at få overrakt diplomet på Christians-
borg. Men desværre er denne del aflyst på grund af Corona. 
Cabrina fortæller, at da hun læste om de andre nominerede, 
blev hun stolt over at være en af de 100 udvalgte. Hun er 
også stolt over at være den, hendes kollegaer har tænkt på i 

forbindelse med Velfærdens Talent 100. Også i fremtiden vil 
titlen betyde meget for Cabrina.
Lizette Skov Kvium udtaler.”Jeg er rigtig stolt over, at kollegaer-
ne har indstillet Cabrina og blev så glad, da jeg hørte det. Også 
fordi arbejdsmiljøet på Sørvad Plejecenter altid er på dagsor-
denen. Det er så velfortjent, at Cabrina får prisen med de ekstra 
tiltag, hun har haft gang i – specielt projekterne”. 
Lone og Anne Mette slutter besøget med at fortælle, at de 
”gemte” sig i kælderen efter arbejdstid for at få formuleret 
indstillingen uden at nogen opdagede det – hvilket lykkedes.

Cabrina Husted Ebbesen.
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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 22. oktober 2020 under ”Aktivitetskalenderen” (Se mere side 22).
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Jubilæum 2020
Januar 2020 – august 2020

25 års jubilæum

Herning Kommune

1. januar 2020
Karen Højvang Rasmussen
Social- og sundhedshjælper

1. marts 2020
Marianne Bækgaard Jespersen
Social- og sundhedshjælper

1. juni 2020
Jane Bøgesgård
Social- og sundhedsassistent

15. juni 2020
Rikke Kristina Ø Jørgensen
Social- og sundhedshjælper

25 års jubilæum

Ikast-Brande Kommune

1. juni 2020
Gitte Solgaard Andersen
Dagplejer

Ringkøbing-Skjern Kommune

1. maj 2020
Hanna Sofie Knudsen
Dagplejer

15. maj 2020
Frank Jensen
Plejehjemstekniker

31. juli 2020
Jeanette Henriksen Damgaard 
Dagplejer

25 års jubilæum

Danske Diakonhjem

1. maj 2020
Conny M. Schjøtler Johansen
Social- og sundhedshjælper
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Nye tillidsvalgte
Maj 2020 – august 2020

Herning Kommune

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter
Social- og sundhedshjælper
Gitte Vestergaard Mikkelsen
Tillidsrepræsentant

Regionshospitalet Herning
Serviceassistent
Casper Bytofte
Arbejdsmiljørepræsentant

Ikast-Brande Kommune

Ingen

Ringkøbing-Skjern Kommune

Egvad Plejehjem
Social- og sundhedsassistent
Anne Lise Rose Sørensen
Tillidsrepræsentant

Egvad Plejehjem
Social- og sundhedsassistent
Susanne Elisabeth Abrahamsen
Arbejdsmiljørepræsentant

Skjernåskolen & Specialbørnehaven
Pædagogisk assistent
Bente Tranberg Kristensen
Tillidsrepræsentant

Hvide Sande Omsorgspleje
Social- og sundhedsassistent
Sabine Hougaard
Arbejdsmiljørepræsentant

Hvide Sande Omsorgspleje
Teknisk serviceleder
Jesper Mølskov Munkholm
Tillidsrepræsentantsuppleant 
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Aktivitetskalender

FOA for alle aktiviteter

Aktivitet Dato Sted Info

Informationsmøde om ny 
ferieaftale, miniferieåret og 
overgangsbestemmelser

22/10-2020 FOA Herning,  
Gormsvej 5,  
7400 Herning

Se side 22

Inspirationsaften/
juledekorationer

Kode: JUL23

23/11-2020 Tarm Bowlingcenter
Skovvej 52
6880 Tarm

Se side 23

Inspirationsaften/
juledekorationer

Kode: JUL25 eller JUL26

25. og 26/11-
2020

FOA Herning,  
Gormsvej 5,  
7400 Herning

Se side 23

Koncert med Fangekoret

Kode: FANG

28/11-2020 Valgmenighedskirken
H. C. Ørsteds Vej 27
7400 Herning

Se side 24

Tilmelding: Du skal tilmelde dig arrangementer på 
FOA Hernings hjemmeside under aktivitetskalende-
ren: www.foa.dk/herning

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

Du skal bruge Nem-Id for at tilmelde dig. Husk, at du skal opgive cpr-nummer på alle der tilmeldes.

Generalforsamlinger

Aktivitet Dato Sted Info

Dagplejernes 
Faggruppeklub

20. oktober 2020 OBS!
Videbæk Forsamlingshus
Godthåbsvej 1
6920 Videbæk

Se side 20

Pædagogisk Sektor 20. oktober 2020 OBS!
Videbæk Forsamlingshus
Godthåbsvej 1
6920 Videbæk

Se side 21

Arrangementer i 2021, der blev aflyst på grund af Corona

Aktivitet Dato Sted Info

Dagplejernes Faggruppeklub Foråret 2021.
Dato ikke fastlagt

Herning Bowlinghal
Fyrrevej
7400 Herning

Kommer senere

Ølsmagning Foråret 2021.
Dato ikke fastlagt

Bøllingsø Bryghus
Gl. Kongevej 24
7442 Engesvang

Kommer senere
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Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Godkendelse af dagsorden

3. Godkendelse af forretningsorden

4. Bestyrelsens beretning ved formanden

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse:

 A. Bestyrelsesmedlem for Ringkøbing-Skjern for 2 år: Josephine Nielsen – modtager genvalg

 B. Personlig suppleant for Ringkøbing-Skjern for 2 år: Inge-Lis Pedersen – modtager valg

 C. Bestyrelsesmedlem for Ikast-Brande for 2 år: Mette Sønderbæk – modtager ikke genvalg

 D. Personlig suppleant for Ikast-Brande for 2 år: Birgit Stahl Nielsen – modtager genvalg

7. Eventuelt

Der indkaldes herved til 

Generalforsamling i Dagplejernes Faggruppeklub

Tirsdag, den 20. oktober 2020 kl. 18.00 
i VIDEBÆK FORSAMLINGSHUS,
Godthåbsvej 1, 6920 Videbæk

BEMÆRK ADRESSEN: Videbæk Forsamlingshus!
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Ved valg til bestyrelsen i Pædagogisk Sektor er det muligt at 
opstille ved fremmøde på selve generalforsamlingen.

Ligesom tidligere år afholdes generalforsamlingen i Pædago-
gisk Sektor samme aften som generalforsamlingen i Dagple-
jernes Faggruppeklub. Se side 20.

Der er spisning kl. 18.30 imellem 
generalforsamlingerne 

Ønsker du at deltage i spisningen, bedes du tilmelde dig se-
nest torsdag, den 14. oktober. kl. 14.00 

Tilmeld dig på www.foa.dk/herning under Aktivitetskalende-
ren.

Medlemskort skal medbringes

På vegne af Pædagogisk Sektor 
Jan Vestentoft
sektorformand

Der indkaldes herved til 

Generalforsamling i Pædagogisk Sektor
Dagsorden:

 1. Præsentation af sektorbestyrelsen

 2. Valg af referent 

 3. Valg af dirigent 

 4.  Godkendelse af forretningsorden – herunder valg af 
stemmetællere 

 5. Godkendelse af dagsorden 

 6. Bestyrelsens beretning 

 7. Behandling af indkomne forslag 

 8. Valg til bestyrelsen
  • Bestyrelsesmedlem 1 dagplejer for 2 år 

  • Bestyrelsesmedlem 1 dagplejer for 2 år 

  • Bestyrelsesmedlem 1 dagplejer for 1 år 

  •  Bestyrelsesmedlem 1 pædagogmedhjælper eller pæ-
dagogisk assistent for 1 år

  •  Bestyrelsesmedlem 1 pædagogmedhjælper eller pæ-
dagogisk assistent for 2 år 

  •  Bestyrelsesmedlem 1 pædagogmedhjælper eller pæ-
dagogisk assistent for 2 år 

  •  Bestyrelsesmedlem 1 omsorgs- og pædagogmedhjæl-
per og pædagogiske assistenter for 1 år 

  • Bestyrelsesmedlem 1 dagplejeleder for 1 år

  • Bestyrelsesmedlem 1 pædagogisk konsulent for 1 år

  • Bestyrelsesmedlem 1 dagplejepædagog for 2 år 

 9. Valg af suppleanter for 1 år
  • 3 suppleanter 

 10. Fremtidigt virke.

Tirsdag, den 20. okt. 2020 kl. 19.30 
i VIDEBÆK FORSAMLINGSHUS,
Godthåbsvej 1, 6920 Videbæk

BEMÆRK ADRESSEN: Videbæk Forsamlingshus! BEMÆRK!
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Informationsmøde om ny ferieaftale 
den 22. oktober 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 ferieaftale, så får du muligheden den 22. oktober 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 lørdag, den 17. oktober 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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Tilmeldingsfrist
Senest den 16. november 2020 – uanset hvilken dato du ønsker at tilmelde dig. Tilmelding på www.foa/dk/Herning under 
Aktivitetskalenderen.

På grund af situationen med COVID-19 og det reducerede antal, der er plads til i lokalet på grund af afstandshensynet, er 
dette arrangement kun for FOA Herning medlemmer. Derfor er det ikke muligt at tage en ledsager med.  

FOA Herning er vært ved kaffe/the + kringle.

En aften med juledekorationer 

For 13. gang har vi fornøjelsen af at invitere 
vores medlemmer til en aften i selskab med 
blomsterdesigner Johnny Haugaard Chri-
stensen. Glæd dig til god underholdning og 
kreative dekorationer.

Sidst på aftenen bortlodder vi dekorationerne ved Ameri-
kansk Lotteri. Husk, kontanter til køb af lotteri.

En aften med juledekorationer
Du kan vælge at deltage på én af følgende datoer:

Tarm Bowlingcenter, Skovvej 52, 6880 Tarm:
Mandag, den 23. november 2020 kl. 18.30. Kode: JUL23 
Der er plads til 90 deltagere.

FOA Herning, Gormsvej 5, 7400 Herning:
Onsdag, den 25. november 2020 kl. 18.30. Kode: JUL25  
Torsdag, den 26. november 2020 kl. 18.30. Kode: JUL26 
Der er plads til 60 deltagere hver aften

Deltagerantal er med forbehold for ændringer..

ARRANGEMENTET ER KUN FOR MEDLEMMER AF FOA HERNING
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Koncert med Fangekoret 
i Valgmenighedskirken i Herning

H.C. Ørstedsvej 27

Kom og få nogle hyggelige timer i Valgmenighedskirken i Herning, hvor det er lykkedes FOA Herning at få Fangekoret til at 
underholde. Det er gratis for FOA-medlemmer at deltage. Du er velkommen til at tage en ledsager med. I forhold til nuvæ-
rende Corona-retningslinjer er der plads til 75 personer i kirken. Vi håber, myndighederne ændrer retningslinjerne inden 

koncerten således, der bliver plads til flere i kirken.

Tidspunkt: Lørdag, den 28. november 2020 kl. 14.30-16.00.

Tilmelding og tilmeldingsfrist: Tilmelding under Aktivitetskalenderen senest fredag, den 20. november 2020.

Tilmelding og pris for ledsagere:

På grund af situationen med COVID-19 og det reducerede antal, der er plads til i lokalet på grund af afstandshensynet, er 
dette arrangement kun for FOA Herning medlemmer. Derfor er det ikke muligt at tage en ledsager med.    

Program:
Kl. 14.30-16.00:  Koncert med Fangekoret
Kl. 16.00-16.30:  Kaffe/the + kage i kirken

I de første 10 år af Fangekorets virke i Vridsløselille Statsfængsel var der 
ingen, der kendte noget til de syngende forbrydere. De var gemt af vejen, 
men da de udgav en cd i 2004 fik offentligheden øje på dem. Der startede 
en efterspørgsel efter koret udenfor murene og med tiden fik Direktoratet 
for Kriminalforsorgen lavet nogle særlige udgangsregler, som i dag mulig-
gør en koncertvirksomhed.  
I de sidste 12 år har Fangekoret sunget for fulde huse rundt i hele Dan-
mark og der er lange ventelister på deres optræden.
Koret optræder med sange, som korsangerne selv har skrevet samt infor-
mation om korets virke og livet bag murene. 

ARRANGEMENTET ER KUN FOR MEDLEMMER AF FOA HERNING
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Få rabat på din næste ferie 
– se mere på pluskort.dk 

PlusFeriepark. 

Er det tid til leg, hygge og kvalitetstid 

med familien, så besøg en af Landal 

GreenParks danske ferieparker. 

10 % 

PlusFerie. 

Tag på en rigtig god ferie med 

Primo Tours. Bestil mindst 60 dage 

før afrejse, og spar 5 % på rejsens 

grundpris.   

2-5 %

PlusHotel.    

Danmarks største hotelkæde med 

hyggelige kroer og skønne hoteller 

beliggende i hele Danmark. 

9 %

PlusFerie. 

Apollo Rejser tilbyder et  

bredt udvalg af rejsemål og  

typer for at opfylde netop din 

drømmerejse.  

3-5  % 

PlusFærge.    

Rejs komfortabelt med DFDS  

færgerne til fx Norge, Sverige,  

England og Tyskland.  

5,5 %

PlusHostel. 

Tilbring feriedagene med  

familie og venner på et af de  

63 vandrehjem, som er tilknyttet 

Danhostel-kæden. 

10 % 
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Ny procedure for egenbetaling 
til medlemsarrangementer 

Alle tilmeldinger er bindende
I Aktivitetskalenderen vil der fremover stå en kode ud for hvert arrangement

FOA Herning har ændret proceduren i forhold til egenbetaling for medlemmer til et arrangement samt for ledsagere til 
medlemsarrangementer.

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

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

 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: JUL23 – Eva Pedersen – 101067

Procedure for ledsagere til arrangementer 

På grund af Corona er det ikke muligt at tilmelde en ledsager  
til arrangementer resten af 2020.
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Skal dine kolleger stemme til overenskomsten 2021, skal de være medlem af FOA senest den 
31. december 2020. 

Sker indmeldelse efter den 31. december 2020 har man ikke ret til økonomisk hjælp under 
en eventuel strejke.

Få en god snak med dine kolleger om fordelen ved at være FOA medlem. Du kan altid får 
sparring hos FOA Herning, hvis der opstår spørgsmål, du er i tvivl om.

Hverver du et nyt medlem til FOA Her-
ning, modtager du 500 kroner for indsat-
sen. Samtidig deltager du i lodtrækning 
om et weekendophold for 2 til en værdi af 
1500 kroner.

Lodtrækningen sker på FOA Hernings gene-
ralforsamling. Forudsætningen for at vinde 
weekendopholdet er, at du er til stede ved 
generalforsamlingen, når lodtrækningen 
foregår.

Urafstemning til OK-21 kræver 
medlemskab af FOA
– er dine kolleger medlem af FOA?

Ved FOA Hernings generalforsamling 2019 vandt Karina Petersen Rafn 

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

vet nye medlemmer til FOA Herning siden generalforsamlingen i 2018.
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I 2009 blev Sonja Pedersen færdiguddan-
net som social- og sundhedshjælper efter 
et længere arbejdsliv som både syerske og 
fabriksarbejder. Desværre udviklede Sonja 
håndeksem og måtte stoppe som social- og 
sundhedshjælper. Fik anerkendt håndekse-
men som en arbejdsskade og blev senere til-
kendt et fleksjob. I dag - hvor Sonja er blevet 
62 år - har hun fået tilkendt seniorpension. 

Tekst: Anna Mette Korsholm
Foto: Sonja Pedersen 

Sonja har fået hjælp fra FOA Herning igennem hele forløbet 
og udtaler: ”Jeg vil gerne opfordre alle til at kontakte FOA 
Herning, såfremt de har brug for en bisidder ved svære sam-
taler på jobbet, skal søge seniorpension eller i forbindelse 
med en arbejdsskade. Det er svært for menigmand at hitte 
rundt i det hele – og hjælpen finder man hos FOA Herning. De 
gjorde en forskel for mig”.

I mange år arbejdede Sonja både på en køkken- og lågefabrik, 
en plastfabrik og på en systue. Det var gode – men fysisk hår-
de år. Og da Sonja blev opsagt, begyndte hun at overveje et 
karriereskift. Det nye arbejde måtte gerne være noget med 
mennesker, og Sonja kom i praktik på et plejehjem for at prø-

Sonja fik tilkendt 
fleksjob og seniorpension 
med hjælp fra FOA Herning
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ve, om et job som social- og sundhedshjælper kunne være 
noget for hende, inden hun satte sig på skolebænken. Det 
var det. I 2007 startede Sonja på uddannelsen som social- og 
sundhedshjælper, hvor hun fik voksenløn under hele uddan-
nelsesforløbet. Karriereskiftet var en realitet.

Fra 2009 til 2016 arbejdede Sonja som social- og sundheds-
hjælper i hjemmeplejen og var rigtig glad for det. Men des-
værre begyndte hun at få problemer med eksem og blev hen-
vist til en hudlæge, som startede en langstrakt behandling 
op. I maj 2016 måtte Sonja dog kaste håndklædet i ringen og 
lade sig sygemelde efter hudlægens råd, hvilket gav proble-
mer for Sonja arbejdsmæssigt. Og da det kan være en jungle 
at navigere rundt i alle regler og paragraffer, besluttede Sonja 
at kontakte FOA Herning.

Bisidder med fra FOA Herning 
til samtaler med arbejdsgiver
FOA Herning tilbød Sonja at deltage som bisidder ved syge-
samtaler på arbejdspladsen og støttede op med vejledning 
om regler med videre. For at gøre en lang historie kort, så blev 
Sonja opsagt den 1. august 2016 med 3 måneders opsigelse 
med sidste arbejdsdag den 31. oktober 2016. Forinden havde 
Sonjas arbejdsgiver bedt hende udføre forskelligt arbejde i 
opsigelsesperioden – blandt andet HK-kontorarbejde – som 
hører til under en HK-overenskomst. Dette blev stoppet via 
hjælp fra konsulent Inga Krarup, FOA Herning.

Sonja er sygemeldt indtil den 1. maj 2017 med forskellige 
praktikforløb og raskmeldes derefter. Nye praktikforløb – men 
Sonjas hænder kan ikke klare det. Ny sygemelding fra marts 
2018 til oktober 2019. Igen nye praktikker – og igen går det 
galt på grund af eksemen. Socialfaglig konsulent Lone Fauer-
holdt Knudsen fra FOA Herning deltog i samtlige møder under 
sygeforløbet med Herning Kommune og de 2 praktiksteder 
og senere rehabiliteringsteamet omkring muligheden for at 
Sonja kunne få tilkendt et fleksjob. Både egen læge og hud-

lægen udtalte samstemmende, at Sonja ikke ville komme til 
at arbejde indenfor sit fag igen. Den 9. oktober 2019 blev 
Sonja godkendt til et fleksjob. Lone Fauerholdt Knudsen del-
tog også i samtaler på Jobcenter Herning sammen med Sonja 
efter at fleksjobbet var tilkendt. 

Seniorpension
I efteråret 2019 gør socialfaglig konsulent Lone Fauerholdt 
Knudsen opmærksom på overfor Sonja, at der er nye regler på 
vej omkring seniorpension. Sonja deltager i et orienterings-
møde hos FOA og beslutter i samråd med Lone Fauerholdt 
Knudsen, at hun skal indsende en ansøgning om seniorpen-
sion. Ansøgningen blev sendt med hjælp fra Lone Fauerholdt 
Knudsen den 31. januar 2020, og den 28. april 2020 gik an-
søgningen igennem med virkning fra den 1. maj 2020.

Hjælp i forbindelse med 
anmeldelse af eksem som arbejdsskade
FOA Hernings jurist Janni Skou Dünser har sideløbende hjul-
pet Sonja med diverse spørgeskemaer i forhold til arbejds-
skaden, som hudlægen havde anmeldt og som blev aner-
kendt tilbage i 2017. Sonja fik dengang udbetalt et beløb fra 
Arbejdsskadestyrelsen i forhold til méngraden. Sagen er ikke 
afsluttet endnu, og Janni Skou Dünser assisterer stadigvæk 
Sonja med at nå helt i mål med erstatningen. Som Sonja siger: 
”Jeg kan altid ringe til Janni, hvis jeg har brug for hjælp”.

Ring og få hjælp hos FOA Herning
Sonja har været rigtig glad for at have fået hjælp fra FOAs 
konsulenter igennem hele forløbet. Både faglig konsulent 
Inga Krarup og socialfaglig konsulent Lone Fauerholdt Knud-
sen samt jurist Janni Skou Dünser. 
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Formand
Bodil Markmøller

Seniorklubben

Generalforsamling
Mandag, den 5. oktober 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

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

Hvis der var nogen, der først i marts, havde sagt til mig, at vi 
ville komme til at opleve et meget anderledes forår, havde jeg 
aldrig i min vildeste fantasi kunnet forestille mig et samfund, 
der blev lukket ned. Ingen social kontakt, ingen møder, holde 
afstand og bruge håndsprit.

Ingen besøg på plejehjem eller sygehuse. Ikke at have mulig-
hed for at være med til begravelser af familie og gode venner 
og få sagt farvel.

Det har været en meget anderledes tid, og jeg tror, vi alle blev 
mindet om, hvad det vigtigste er for os. Det har været en hård 
tid for rigtig mange, og jeg håber, at alle hjælper til ved at 
holde afstand og holde en god håndhygiejne, så vi igen får 
mulighed for at mødes. Det bliver dog sikkert på en anden 
måde, hvor vi hele tiden skal tænke på at passe på hinanden.

Tanker om 
nedlukning af 
et samfund
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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

Program for 2. halvår 2020
Hvor andet ikke er nævnt, foregår arrangementet  
i kælderen på Gormsvej 5, Herning

Den 7. september En sund sjæl i et sølle skrog. Ved Leif Fabricius, Esbjerg
Husk, tilmelding til udflugt og generalforsamling.

Den 21. september Udflugt. 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 kar-
tofler, ærter, smørsauce og wienergarniture. Eftermiddagskaffen får vi på vejen hjemad. Pris kr. 250,00.

Den 5. oktober Vi spiser sammen kl. 12.00 inden generalforsamlingen.
Se dagsorden på foregående side.

Den 19. oktober  Hans Rosbjerg, Herning vil fortælle om universet og solsystemet.

Den 9. november Ergoterapeut Mette Søndergaard vil - på en humoristisk måde -  fortælle om  ældrelivet som hun ser det.

Den 23. november Erland Sørensen fra Ikast vil fortælle barndomsminder fra Fur til Harboøre.  

Den 7. december Julefrokost. Citrondrengen spiller for os kl. 12.00.
Pris kr. 100,00 pr. person.
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Ved valg, genvalg eller ophør af tillidshverv skal FOA Herning 
have besked. Som tillidsvalgt har du adgang til TILLIDSZONEN 
på FOA Hernings hjemmeside, hvor du kan finde forskellige 
blanketter til brug ved valg af medarbejderrepræsentanter.
 
Under fanen ”Tillidsvalgt” finder du skemaer til brug ved valg, 
genvalg eller ophør. Har du problemer med at finde skema-
erne, er du velkommen til at kontakte sekretær Janne Lisby 
Pedersen, FOA Herning på telefon 4697 1256.
 
Efter valget sendes skemaerne til FOA Herning via sikker mail: 
herning@foa.dk 

Valgskema til brug ved valg, genvalg 
eller ophør af tillidshverv



SEPTEMBER 2020 · HERNING  33

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:

SEPTEMBER 2020  BEMANDES AF
 3. september  Janni Skou Dünser
 10. september  Susanne Andersen
 17. september  Tommy Bitsch
 24. september  Inga Krarup

OKTOBER 2020  BEMANDES AF
 1. oktober  Lone Fauerholdt Knudsen
 8. oktober  Jan Vestentoft
 15. oktober   LUKKET – EFTERÅRSFERIE
 22. oktober  Jens Klaris
 29. oktober  Marianne H. Christensen

NOVEMBER 2020  BEMANDES AF
 5. november  Susanne Andersen
 12. november  Tommy Bitsch
 19. november  Inga Krarup
 26. november  Lone Fauerholdt Knudsen

DECEMBER 2020  BEMANDES AF
 3. december  Jan Vestentoft
 10. december  Jens Klaris
 17. december  Janni Skou Dünser
 24. december  LUKKET – juleaftensdag
 31. december  LUKKET - nytårsaftensdag
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POLITISKE VALGTE

Navn Direkte nr. Mobilnr. Mailadresse

Afdelingsformand

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

Næstformand

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

Sektorformand Pædagogisk

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

Sektorformand Teknik & Service

Henning Hansen  26 53 72 29 henha@foa.dk

Sektorformand Social & Sundhed

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

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

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

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

FAGLIGE KONSULENTER

Navn Direkte nr. Fagområde

Faglig konsulent

Annemette Skou Mortensen 46 97 12 88 Løntjek

Faglig konsulent

Inga Krarup 46 97 12 59 Faglige spørgsmål samt løntjek

Faglig konsulent

Janni Skou Dünser 46 97 12 90 Arbejdsskadesager

Faglig konsulent

Lone Fauerholdt Knudsen 46 97 12 57 Sygdomssager

Faglig konsulent

Tommy Bitsch 46 97 12 58 Faglige spørgsmål samt løntjek

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



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


