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Nyhedsbrev Kost- og 

Servicesektoren 

Nr. 4 – 2019 

 

      

Kost- og Servicesektoren udkommer nu med nyhedsbrev nr. 5 og det fjerde i 2019. 

Nu er vi kommet ind i oktober måned, og sensommeren banker rigtig på døren. 

Vi er i fuld gang med forberedelserne til sektorens årsmøde og FOAs kongres. Vi ser frem til 

spændende temaer og debatter på kongressen til gavn for vores medlemmer ude på 

arbejdspladserne. 

Kost- og Servicesektorens Faggruppelandsmøde 2020 bliver afholdt den 22. og 23. januar 2020 i 

Kolding. Der er indkaldt til planlægningsmøde for de faglige udvalg og datoen er onsdag den 30. 

oktober 2019. 

Indholdet i nyhedsbrevet lægger vægt på medlemsrettede faglige nyheder, som både er til 

afdelingerne, sektorformænd, sektoransvarlige, fritidsformænd m.fl., som forhåbentligt samtidig 

kan bruge nyhederne til medlemmerne. 

Nyhedsbrevet ligger på FOA NET, og der vil du kunne abonnere på nyhedsbrevet, så du får en mail 

om, at nu er der nyheder fra sektoren. 

 

 

De bedste hilsner Pia og Berit 
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Overenskomstsag: 

3F har den 6. juni 2019 sendt klageskrift til KL på baggrund af påstanden om, at KL har brudt 
overenskomsten for rengøringsassistenter mellem 3F og KL. Det er 3Fs opfattelse, at der ansættes 
medarbejdere på husassistentoverenskomsten, som efter 3Fs opfattelse burde have været ansat på 3Fs 
rengøringsoverenskomst. 3Fs synspunkt baserer sig blandt andet på, at medarbejderen i den konkrete sag 
er ansat til rengøring på et pleje-/dagcenters fællesarealer og at over 50% af ansættelsens opgaver består 
af rengøring.  
Under det forudgående mæglingsmøde har KL fremført den holdning, at den pågældende medarbejders 
arbejde ligger inden for dækningsområdet i overenskomst for husassistenter, da det fremgår af protokollat 
fra tilpasningsforhandling mellem FOA, 3F og KL den 16. oktober 2006 samt af grænseaftalen af den 27. 
oktober 2006 mellem FOA og 3F, at:  
 
”FOA organiserer og overenskomstdækker husassistenter ved alderdoms-, syge-, pleje- og rekreationshjem 
beskæftiget med omsorgs-, pleje-, køkken-, rengørings- og vaskeriopgaver”.  
 
KL ligger dermed på linje med FOAs tilkendegivelse om, at dækningsområdet for husassistenter omfatter 
arbejde på fællesarealer såvel som i borgernes egne boliger samt at der ikke er aftalt en nedre- eller øvre 
grænse for hvor meget rengøring, der kan være indeholdt i stillingen. 
3F mener endvidere, at rengøring på sundhedscentre generelt hører under 3Fs område. I klageskriftet 
anfører 3F således, at sundhedscentre ikke er et alderdoms-, syge-, pleje- eller rekreationshjem. FOA er ikke 
enige i, at opgaver som er placeret i sundhedscentre, ikke hører under FOAs dækningsområde. Fx beskriver 
flere af sundhedscentrene opgaver som rehabilitering og rekreation. Tidligere blev man måske indlagt på et 
rekreationshjem, hvorimod (i hvert fald dele af) rekreationsopgaven i dag varetages via sundhedscentrene 
via træning, rehabilitering m.v. 
 

Som støtte i forhold til den foreliggende sag modtager OK-konsulent Mia 
Kambarskard mkam@foa.dk meget gerne eksempler på konkrete lønaftaler, 
stillingsbeskrivelser, jobopslag og andet, der beskriver husassistenternes brede 
arbejdsområde og opgavefelt i praksis. 
 

Årsmøde 2019 

Sektoren har udgivet en årsmødeavis til årsmødet,  
som er den skriftlige beretning til årsmødet. 
Årsmødeavisen ligger tilgængelig på www.foa.dk – klik her og 
derefter under Kost-Service i kolonnen til højre. 
Køkkenansvarlig Selina, som er på forsiden af årsmødeavisen,  
har vundet de økologiske køkkenroser 2019 i kategorien  
Daginstitution, mad til børn og unge.  

 

 

 

mailto:mkam@foa.dk
https://www.foa.dk/forbund/publikationer
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Maddag 2019 – Sammen om maden 

 Maddag 2019 blev afholdt den 12. september 2019. Der deltog 
ca. 28000 børn fordelt på mere end 300 daginstitutioner. Alle 
daginstitutioner tilberedte et identisk måltid. I år var kartoflen i 
centrum. Kombinationen af kartoflens historiske rolle i dansk 
madkultur, og dens mange kulinariske muligheder, gør den til et 
oplagt emne for Maddag. I år deltog mere end 300 institutioner, 
og landet over spiste mere end 27.000 børn det samme 
frokostmåltid til Maddag. 
Ikke nok med, at kartoflen smager godt og har et hav af 
anvendelsesmuligheder, hvor kun fantasien sætter grænser. Den 
er faktisk også en af de mest bæredygtige råvarer, som vi kan 
spise. For udover, at kartoflen er en af de fødevarer, der mætter 
mest per kalorie, så har den også det mindste klimaaftryk. 
Nedenfor er der fremstillet en dug med kartoffelaftryk af 
børnene i en daginstitution fra Randers Kommune. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor er Maddag vigtig? 
Måltidet er en oplagt ramme for indlæring. Selv de mindste kan være med i forberedelserne. Og jo mere 
børn ved om mad, jo større er sandsynligheden for, at de træffer bevidste og sunde valg senere i 
voksenlivet. Madordninger de fleste steder er på valg hvert andet år, og vi arbejder i sektoren for at gøre 
dem permanente. Daginstitutionerne er en oplagt arena. Det er her, der skal sættes ind, hvis vi vil rykke på 
folkesundheden.  
Vi ved det alle. Det er vigtigt at spise sund mad i løbet af dagen - ikke mindst, når man er barn. Sund mad 
påvirker barnets indlæring, velvære og mulighed for at få en god dag i institutionen eller skolen. Men 
herudover giver selve måltidet også mulighed for at arbejde pædagogisk med mad og de værdier, der ligger 
omkring måltidet. Det er vigtigt, at børn får gode vaner så tidligt som overhovedet muligt, fordi dårlige 
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vaner er svære at bryde, da de med tiden bliver mere eller mindre ubevidste. Vaner er en nødvendighed 
for, at man fungerer som menneske.  
FOA samt Kost og Ernæringsforbundet er 2 af de hovedansvarlige bag Maddag 2019. 

 

Hygiejneugen uge 38. 

Hygiejne – en sund strategi 
Rådet for Bedre Hygiejne arrangerer hvert år en kampagneuge, hvor der sættes fokus på værdien af en 
indsats for bedre hygiejne i hjemmet, på arbejdspladsen, i skolen, på hospitalet, på plejehjemmet, i 
kantinen, på farten og mange flere steder i hverdagen. 
Baggrunden er gravalvorlig – formen er dog med fokus på glæde; Hygiejne handler jo om at kunne hjælpe 
sig selv og andre til et sikkert og sundt liv. Dét kan være med regler, rammer og retning – eller med 
mennesker, musik og motivation. 

 
Hvor skal vi hen, du? 
I 2019 sættes der ekstra fokus på værdien af en god plan, struktur og strategi. Kort sagt, at en bedre 
hygiejne bør indgå som del af en strategisk indsats i kommunen, på arbejdspladsen, i daginstitutionen, ja 
selv i hjemmet, hvor man ligesom med trafiksikkerhed kommer længst, hvis man også gør sig tanker om 
cykelhjelm, airbags og lys på cyklen i god tid, før man skal ud af døren. Emnet for 2019 går på tværs af 
emner – eller sådan forstået, at en god struktur hjælper på hygiejnen mht. hænder, tænder, tøj, køkken og 
rengøring – så vel som på institutionsplan, kommunalt eller nationalt niveau. 
Med andre ord har man bl.a. med fordel i 2019 sat fokus på fx arbejdsdragter, efteruddannelse eller 
smitteveje; men også stillet spørgsmålet om, hvad planen og sammenhængen er mht. yderligere udvikling. 
Et meget vigtigt emne at afbryde smitteveje og forebygge infektioner. 

 

 

 

God sensommer til alle.  

 

http://www.mediepedagogene.no/2014/06/god-sommer/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

