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Referat 
 
Vi bød Bitten velkommen til gruppen. Alle lavede en kort præsentation af dem selv, hvori de 
kort fortalte om deres arbejdspladser, hvad de hver især laver, og hvilke udfordringer man har 
på de forskellige arbejdspladser. 
 
Derefter gennemgik vi vores dagsorden og godkendte den. 
 
Gina bød velkommen til alle og fortalte kort om OK 15 forhandlingerne.  
Efter frokost var der et emne om Kvalitetsrengøring (INSTA 800) v. Mette og Annette fra GKR. 
Det var lidt for langt et foredrag om kun de positive ting ved INSTA 800. Vi kunne godt have 
tænkt os at høre lidt om de negative sider ved INSTA 800.  
 
Det næste foredrag fortalte Berit kort om Ældre-KViK og Hospitals-KViK, at de havde udviklet 
en App, som folk kunne downloade og bruge til at få mere viden om de to emner. 
 
Kort pause med kaffe/the og kage. 
 
Da vi kom tilbage til det næste foredrag, handlede det om storytelling/fagfortæller, hvor de 
fortalte historier fra det virkelige liv, om at blive ringet op fra en anden fagforening og blive 
lokket til at skifte til eksempelvis Krifa. 
Så hvis folk har en historie, de ikke selv er trygge ved at fortælle, kunne man fortælle den til 
en af de 11 fagfortællere, så kan de videregive den til andre medlemmer. Man kan se en video 
af de fagfortællerne på FOAs hjemmeside. 
 
Job & Krop - her synes vi, at det havde været godt, hvis vi havde en til os tegne og fortælle 
lidt om de forskellige øvelser, man kan lave, men hjemmesiden byder på en masse video samt 
forklaring om de forskellige øvelser. 
 
Gina kom ind til os, hvor vi snakkede om at komme på et virksomhedsbesøg på et af de 
private vaskerier. Det ser vi frem til. 
 
Fantastisk middag med lækker dansk kylling og en mindre fantastisk dessert. 
 
Efterfølgende morgen startede dagen med en god morgenmad og et interessant foredrag v. 
Steen Møller Kristensen, der handlede om Arbejdspladsen Under Pres. Det kunne vi godt have 
tænkt os, varede lidt længere end en time. 
 



Vi tog på virksomhedsbesøg i Odense på Odense Vaskeri, mere herom til næste år. 
 
Vi takker for et godt samarbejde samt god ro og orden. På gensyn til næste år. 
 
Vi er interesserede i, at Bitten Rasmussen deltager i vores faggruppe fremover, håber at 
mødet rykker tilbage til maj måned.  


