
Nyhedsbrev FOA, Fag og Arbejde Horsens 

 19-03-2018  

 

Vores medlemmer i Foa, Fag og Arbejde Horsens bliver berørt at strejken der kan 

træde i kraft den 4. april på følgende områder: 

 

Der er sendt strejkevarsel på vores område for serviceassistenterne på Regions Hospitalet i Horsens. Der 

arbejdes på at forhandle et nødberedskab for dette område i denne uge.  

Har du spørgsmål om dette så kontakt Sussie Brizarr subr@foa.dk eller tlf. 46971455. 

Vi ved at SL har udtaget områder hos os som strejke ramt område. Hvis du er ansat i et af disse berørt 

områder så kontakt Carsten Jørgensen carj@foa.dk eller tlf. 4697 1455. 

Der bliver indkaldt til medlemsmøder på begge ovenstående områder i uge 13.  

Alle medlemmer vil få en personlig kontakt, gennem tr. eller mail, når vi har datoen parat. 

 

Vi har enkelte områder hvor vores medlemmer kan blive berørt af andre organisationers strejkevarsel. 

Disse områder at det de organisationer der har afsendt strejkevarsel der aftale nødberedskab. Du kan som 

medlem her hos os ikke varetage strejkeramt arbejde. Det kan være svært at vide ”hvad er hvad” i en sådan 

situation, men spørg de organisationer/tillidsrepræsentanter der er strejke ramt hvad der er aftalt. 

 

Vi arbejder ihærdigt med at kommunikerer vores viden ud til tillidsrepræsentanterne, så er du som medlem 

i tvivl om noget så kontakt din tillidsrepræsentant hvis der er noget du er i tvivl om. 

 

Lockouten der stræder i kraft den 10. april vil lamme hele børneområdet i Hedensted og Horsens 

Kommune. Ældre området er ikke en del af lockouten, men der kan være nogle områder der bliver 

lockoutet der indirekte gør at dette område blive berørt. Dette er vi i gang med at får styr på og 

kommunikerer dette ud til alle tillidsrepræsentanter så hurtigt som muligt. 

 

Har du spørgsmål så kontakt os på tlf. 46971455 eller send en mail på horsens@foa.dk  
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