
Er du OK?

løn
barsel
pension
ekstra ferie
uddannelse

Det er os med overenskomster og faglige fællesskaber



Overenskomster er OK

Det er OK at have en overenskomst. Den sikrer 
dig en ordentlig løn og gode pensionsforhold. 
Den skaffer dig ekstra feriedage og løn under 
barsel. Den sørger for, at du kan få efteruddan
nelse og meget mere.

Overenskomsterne passer til din branche og 
dit fag. Det skaber ordnede forhold på arbejds
pladsen.

Det er din fagforening, der forhandler overens
komsterne på plads med arbejdsgiverne.  
Fagforeningen sørger for, at overenskomsten 
bliver overholdt, så du er OK.

Fagligt fællesskab 
Din fagforening giver dig et stærkt fagligt  
fællesskab, så du og dine kolleger kan udvikle 
jeres fag sammen.



Løn
FOAs overenskomster  
giver ordnede lønforhold

Overenskomsterne sikrer et godt løn niveau i 
Danmark. Ingen bliver snydt, når  fagforeningen 
har aftalt  lønnen med arbejdsgiverne. Overens
komsterne  fast lægger udgangspunktet for 
lønnen, afhængigt af hvor du arbejder. De 
bestemmer også, hvordan du kan få mere i løn. 



Barsel
FOAs overenskomster giver  
gode rammer, når du er på barsel 

Overenskomsterne sikrer dig ret til at gå på 
barsel med løn, så du kan være sammen med 
dit barn de første uger og måneder. Og dine 
kolleger behøver ikke at løbe stærkere af den 
grund. Arbejdsgiverne får en kompensation, når 
du går på barsel, så de kan ansætte en vikar til 
at passe dit job. 



Pension
FOAs overenskomster giver  
penge på pensionskontoen 

Overenskomsterne sikrer, at du har en pensions
ordning, som din arbejdsgiver betaler ind til 
hver måned. Det gør, at du kan se frem til en 
alderdom med penge på pensionskontoen. 
Ordningen indeholder også en forsikring, så 
du og din familie er sikret en pension, hvis du 
mister din arbejdsevne. 



Ekstra ferie
FOAs overenskomster  
giver ekstra frihed

Overenskomsterne sikrer dig en ekstra uges 
frihed. Loven giver dig kun ret til fem ugers 
ferie om året. Den sjette ferieuge er forhandlet 
på plads gennem overenskomsterne. Mange 
synes, at ekstra frihed er mere værd end lidt 
flere penge på lønkontoen. 

Forkert! Syv ud af ti lønmodtagere tror, at det er      politikerne, der fastsætter en mindsteløn ved lov.

Rigtigt! Fagforeningen og arbejdsgiverne aftaler     alle løn og arbejdsvilkår i overenskomsterne.



Uddannelse
FOAs overenskomster giver 
mulighed for uddannelse

På nogle af FOAs overenskomster sikres du 
ret til uddannelse, mens du i andre af FOAs 
overenskomster sikres mulighed for at gå på 
uddannelse med løn.

Forkert! Syv ud af ti lønmodtagere tror, at det er      politikerne, der fastsætter en mindsteløn ved lov.

Rigtigt! Fagforeningen og arbejdsgiverne aftaler     alle løn og arbejdsvilkår i overenskomsterne.



ErDuOK.dk facebook.com/erduok

Test din OK-viden 
 – og vind en ferierejse

– det er os med overenskomsten!

Det er let at melde sig ind i FOA
Ring gratis på tlf. 80 20 20 30
Mandag – torsdag kl. 8:3020. Fredag kl. 8:3012 og 1620
Meld dig ind online på www.foa.dk/blivmedlem


