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Faggruppelandsmøde  

Dato: 22.-23. april 2015 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst og præsentation 

2. Valg af mødeleder og referent 

3. Godkendelse af dagsorden  

4. Fællesoplæg v. den centrale sektor 

5. Fælles spor for alle faggrupper: Madkultur – Mad og Børn – Mad og Ældre 

6. Bordet rundt  

7. Arbejdspladsen under pres 

8. Walk and talk 

9. MUS-samtaler – nye input 

10. Evt. suppleringsvalg til det faglige udvalg 

11. Evaluering 

12. Eventuelt og tak for denne gang 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Punkt 1 

Emne Velkomst og præsentation: Tilstede er: 

Lone Achermann 

Anette Pedersen 

Lis Andressen 

Annegrethe Lassen 

Lone Diemer 

Ansvarlig Fagligt udvalg: 

Lone Achermann 

Heidi Jahne (ikke tilstede) 

Per Jensen (ikke tilstede) 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Punkt 2 

Emne Valg af mødeleder og referent 

Ansvarlig Fagligt udvalg 

Til referat Mødeleder: Lone Achermann. Referent: Lone Diemer 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Punkt 3 

Emne Godkendelse af dagsorden 

Ansvarlig Fagligt udvalg 

Til referat Godkendt 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Punkt 4 

Emne Fællesoplæg v. Gina Liisborg, sektorformand for Kost- og Service 

Ansvarlig Den centrale sektor 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Punkt 5 

Emne Fællesspor for alle faggrupper: Madkultur. 

Ansvarlig Gina Liisborg (sektorformand) og Erik Kristiansen (konsulent) 

Indhold Faggrupperne inden for madområdet får viden om udviklingen på 

madområdet både i forhold til børn i daginstitutioner og i forhold til 

ældre på plejecentre og ældre, som får leveret mad i eget hjem. 

Vi ser en tendens til, at flere kommuner samt regioner/hospitaler har 

en skærpet opmærksomhed på både udvikling af det gode måltid, 

men også med fokus på at skabe gode måltidsrammer. Køkkenerne er 

på vej tilbage til institutionerne, maden laves fra grunden, 

madordninger i daginstitutioner udvikles og meget mere. 
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Vi skal på faggruppelandsmødet drøfte denne udvikling, og hvad det 

betyder for sektorens faggrupper arbejds- og kompetencemæssigt. Og 

vi skal drøfte, hvilke initiativer vi skal sætte i gang. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Punkt 6 

Emne Bordet rundt - erfaringsudveksling 

Ansvarlig Det faglige udvalg 

Indhold Under dette punkt forsøger vi at udveksle erfaringer, de gode ideer og 

måske ting, som andre ikke bør gøre. 

Du må gerne inden mødet overveje, hvad du vil fortælle os andre om.. 

Til referat Desværre deltager vi kun 5 kantineledere, og derfor har vi valgt at 

bruge vores ”bordet rundt”-tid til walk and talk. 

Vi kom ind på følgende: 

Skal gruppen fortsætte!! 

Vi har indkaldt Gina,for at få luft for vores frustrationer omkring det 

lave deltagertal og den manglende information til de øvrige 

medlemmer. 

Gina opfordrede til, at vi skal brainstorme på, hvad vi og FOA kan 

gøre for at fastholde det faglige udvalg og for at øge deltagertantallet. 

Vi vil gerne have hjælp fra FOA til bl.a. at lave temadage og 

synliggøre os selv. 

Temadagene kunne omhandle: 

Coaching 

Kommunikation 

Samarbejdsrelationer opad og nedad og andet. 

Tema for kantineledere på en- og tomandsarbejdspladser. 

Vi foreslår, at vi som kantineledere hver især kan kontakte de enkelte 

lokalafdelinger, for at få dem til at udvælge en tillidsmand for alle 

kantineledere. Vi kan se, det er urealistisk at kæmpe for igennem 

fagligt udvalg, og tror at skal det lade sig gøre, skal det komme nede 
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fra i organisationen. 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Punkt 7 

Emne Arbejdspladsen under pres v. Steen Møller Kristensen (HR Vejle) 

Ansvarlig Lone Achermann 

Indhold Vi oplever udlicitering, besparelser og sammenlægninger. Flere 

kantiner er under pres. Enten af trussel om udlicitering, besparelser 

eller sammenlægning af flere kantiner. 

Hvordan kan vi tackle det i hverdagen? Når der opstår konflikter? Og 

hvordan bevarer vi os selv i det? 

Har du stået i en lignende situation? Hvilke konflikter mødte du? 

Husker du at tage hensyn til dig selv i disse situationer? Er der andre, 

der gør? 

Vi har bedt Steen Møller Kristensen (Vejle Kommunes HR og Arbejds- 

miljøstab) om, at komme med et oplæg. 

 
Til referat  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Punkt 8 

Emne Walk and talk 

Ansvarlig Lone Achermann 

Indhold Fællessnak om oplægget fra Steen Møller Kristensen. Vi trænger til 

lidt frisk luft og skal ud på en lille gåtur. 

Gå sammen 2 og 2. Drøft hvilke udfordringer, du har på din arbejds- 

plads.  

Vi slutter af i vores lokale med en lille opsamling. 
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Til referat  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Punkt 9 

Emne MUS-samtaler 

Ansvarlig Lone Achermann 

Indhold Hvordan kan vi bruge MUS-samtalerne mere konstruktivt?  

Kan vi give hinanden nogle gode ideer?  

Hvordan afholdes MUS-samtalerne på din arbejdsplads?  

Bliver du selv indkaldt til MUS? 
Til referat Vi bruger den til at høre, hvordan det går med den enkelte 

medarbejder. Kontakt mellem medarbejder og leder. Komme af med 

ros og kritik dog mest positivt kritik. Tjekke op på udvikling. 

Lis har et eksempel med på et skema, som man kan bruge til MUS-

samtaler. Der er også forslag om grus-samtale (gruppe-mus-

samtaler). 

Vi prøver at få gode ideer fra hinanden. Bl.a hvor ofte? Hvem 

indkalder? Skal alle indkaldes inden for eks. samme uge? Eller kan det 

være fordelt på hele året?  

Steen Møller kom med forslag om 5 punkter til kerneopgaver, som 

kan være gode at bruge til MUS. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Punkt 10 

Emne Eventuelt suppleringsvalg til det faglige udvalg 

Ansvarlig Lone Achermann 

Indhold Mangler der medlemmer til det faglige udvalg eller suppleanter, så 

skal der vælges under dette punkt. 
Til referat Vi afventer svar fra Heidi, Per, Fraser om de agter at deltage i 

fremtidige faggruppelandsmøder, eller om de trækker sig. FOA 

kontakter dem og holder det øvrige faggruppeudvalg og suppleanter 

orienteret. 
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Vores overvejelser går på, at vi fremover ikke længere ikke ønsker at 

deltage i det fælles faggruppelandsmøde, men i stedet ønsker at 

afholde temadage, hvor det faglige udvalg deltager i planlægningen. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Punkt 11 

Emne Evaluering af faggruppelandsmødet 

Ansvarlig Lone Achermann 

Indhold En første tilbagemelding om din oplevelse af faggruppelandsmødet - 

Senere vil du modtage et elektronisk evalueringsskema. 
Til referat Madkultur. 

Mad til børn og mad til ældre. 

Fine oplæg og gode oplægsholdere, men ikke specielt relevante for 

kantineledere, som laver mad til voksne i kantiner. 

Fagfortællinger var spændende og gav et godt indblik i, hvordan det 

er at være fagfortæller. 

Arbejdsplads under pres. Som sædvanlig super godt, men for kort. Vi 

vil gerne bruge ham igen til andre emner. 

Hvad vil FOA med lederne? Vi sætter stor pris på det arbejde FOA gør 

for lederne, men vi frygter, at det ikke vil lykkedes. Det er en meget 

svær gruppe at få fat på. Vi håber temadagene kan tiltrække nye 

deltagere. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Punkt 12 

Emne Eventuelt 

Ansvarlig Lone Achermann 

Indhold ”Alt godt fra havet”-punkt. Evt. ideer til næste års faggruppelands-

møde m.v. 

Til referat Der er ønske om, at FOA forhandler om spisepauser ved næste OK. 

Punkter til næste faggruppelandsmøde: 



Kost og Service - Kantineledere 
 

7 
 

Steen Møller Christensen. Evt. om Tydelig Ledelse. 

Niels Villemoes. Foredragsholder. 

Coaching. 

Kommunikation. 

MUS-samtaler 

Walk and talk (samtale om evt. oplæg). 

 

 


