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Referat   

Faggruppelandsmøde  

  
21. – 22. maj 2019  

  
  

Dag 1  
  

1. Velkomst og præsentation i egen faggruppe – kl. 10.00 – 11.00 – v. faggruppen  
  

2. Valg af mødeleder og referent  

Mødeleder: Helle Maintz 

Referent: Yvonne Herold 

  

3. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden godkendes. 

  

4.  Erfaringsudveksling  

Sagsfremstilling   

Deltagerne udveksler erfaringer sonde sidste faggruppelandsmøde i 2018. 

Indstilling  

Hver enkelt deltager fortæller kort om, hvordan det går på den enkeltes arbejdsplads. 

Bilag   

Ingen. 

Konklusion  

Der er 8 fremmødte + 2 fra fagligt udvalg. 

Vi tager en kort rundt og præsenterer os. 

Britta Holse fra Guldborgsund Kommune fortæller om sin arbejdsplads, som er et fælleskøkken. Der er 

mange projekter i gang - bl.a. kurser/uddannelse i smag. 

Kirsten Jochumsen fortæller om besparelser på køkken/kantine-området, er bekymret for afskedigelser af 

ufaglærte, hvad vil man med maden i fremtiden? 

Mia Larsen fra Holbæk - hun arbejder på regionshospitalet for Holbæk/Roskilde/Køge, hvor der også er 

spareplaner, men ikke udsigt til afskedigelser af det faste personale. 

Marian Pedersen og Tina B. Andersen fra Randers. Er begyndt på at ”standardisere” maden, så alle 8 

institutioner tilbyder den samme frekvens af de forskellige madretter. Fx har alle 2 rugbrødsdage. 
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Stephan Callsen fra Aalborg Sygehus oplever, at der er mange valgmuligheder af madvare, hvor det ikke 

altid hænger sammen. Det kan give mange udfordringer - fx plads og mere opvask.  

Stephan oplever også - ligesom Mia, at deres kompetencer indenfor lagerstyring ikke får lov til at komme i 

spil pga. en skrap faggruppeopdeling 

Tadese Besha arbejder i et produktionskøkkenet EAT og laver mad til skolebørn i Københavns Kommune. 

 

Der har været en god diskussion på tværs af vores arbejdspladser, hvilke udfordringer har vi i hverdagen, 

hvordan løser vi dem, og hvordan arbejder vi med dem? 

   

 FÆLLES EMNER    

Fælles emner afvikles sammen med alle faggrupper  

   

5.  Fælles velkomst – kl. 11.00 – 12.00 – v. sektorformand Pia Heidi Nielsen  

Sagsfremstilling   

•  Sektorformand Pia Heidi Nielsen byder velkommen til faggruppelandsmødet 2019 

•  Præsentation af bestyrelsen  

  

6.  Kongrestemaer – kl. 13.00 – 15.00 – v. Line Freja Rasmussen, FOA Ledelse  

Sagsfremstilling   

Kongrestemaerne er:  

1. FOA-medlemmer er en del af et stærkt fællesskab på arbejdspladserne  

2. FOA-medlemmer er uundværlige på fremtidens arbejdspladser  

3. FOA-medlemmer står aldrig alene  

4. FOA-medlemmer skal have den løn, de har krav på og ordentlige vilkår  

Indstilling  

Dette arbejde vil fremgå i workshops.  

Tilmelding til disse workshops vil ske efter udsendelse af bekræftelse til faggruppelandsmødet ca. 4 uger før 

start.  

Med bekræftelse vil I også modtage en mødebog, hvori en nærmere beskrivelse af den enkelte workshop vil 

fremgå, så I får input til at vælge, hvilke workshops I ønsker at deltage i.  

Bilag   

Ingen. 

Konklusion  

Ingen. 
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EGEN FAGGRUPPES EMNER  

Den enkelte faggruppe behandler egen dagsorden  

  

7.  Fup og Fakta om mad – kl. 15.30 – 17.00 – v. sektorformand Pia Heidi Nielsen og Erik 

Kristiansen, FOA Faglig  

Sagsfremstilling   

Sektorformand Pia Heidi Nielsen fortæller om sit arbejde i ”Tænketanken”.  

Indstilling  

Alle har en holdning til mad. Alle har i dag mulighed for at kommunikere deres holdninger ud til mange.  

Hvilke udfordringer/muligheder giver det os, der arbejder i køkkener?  

Bilag   

[Her anføres eventuelle materialer til punktet]  

Konklusion  

Hvilke temaer skal sektoren arbejde videre med i vores faggruppe? 

1. måltidsrammer og anbefalinger for +65, hvordan får vi det gode værtskab ud i ældreplejen? 

2. faglighed hele vejen rundt – det er vigtigt, at andre faggrupper også kan formidle det mad, der er 

fremstillet i køkkenet, på en inspirerende og indbydende måde. 

3. uddannelse (småbørnskost), måltidsrammer for de forskellige aldersgrupper, præsentation og 

formidling af maden 

4. hvordan får vi nyt/nyheder på området?   

  

Dag 2  

8.  Debat om den nye faggruppestruktur – kl. 09.00 – 10.00 – v. repræsentant Helle  

Maintz fra arbejdsgruppen  

Sagsfremstilling   

Arbejdsgruppens arbejde fremlægges af grupperepræsentant Helle Maintz.  

Indstilling  

Faggruppen skal drøfte indholdet og komme med bemærkninger til ”Nye handlinger og strukturer”.   

Bilag   

Ingen. 



Faggruppelandsmøde 2019  

Faggruppe 1 - Køkken / Kost- og Servicesektoren  
  

  
4  

  

Konklusion  

Afdelingerne er generelt for sløve til at opfordre medlemmer til at deltage. Flere har oplevet, at de selv har 

skulle tage initiativ for at komme afsted. 

FOA-bladet er en oplagt muligt for at skabe større kendskab til faggruppelandsmødet. Her kunne man også 

fortælle om, hvordan man kan tilmelde sig – nemlig igennem afdelingen samt at det er forbundet, som står 

for udgifterne. 

Hvordan får en faggruppekoordinator tid til at lave opsøgende arbejde? Det virker som en stor post, der 

kræver tid. 

Brug SMS og Facebook, der kan lægges forskelligt materiale og tilmeldinger ud. 

Vi mangler informationer, som kan gives til arbejdsgiveren. 

Der skal laves en kort, konkret og indbydende indkaldelse og dagsorden. Indkaldelsen til afdelingerne skal 

være meget mere informativ og spændende. 

Der er mange afdelinger, der ikke er repræsenteret, kan en koordinator gøre en forskel her? 

  

9.  Arbejdsmiljø og samarbejde med andre faggrupper – kl. 10.00 – 12.00 – v.  

forbundssekretær Jens Nielsen  

Sagsfremstilling   

I samarbejde med Faggruppe 2 – Rengøring sætter vi fokus på det tværfaglige samarbejde.  

Indstilling  

Hvordan sikrer vi os, at vores arbejdsmiljø bliver taget alvorligt? F.eks. – hvad gør vi, hvis 

arbejdsmiljørepræsentanten er fra en anden faggruppe?  

(Er rengøringsassistenten kollega med lægen?)  

(Er køkkenpersonalet kollega med pædagogen?)  

Bilag   

Slides sendes på mail 

 

Konklusion  

Hvis man ikke føler sig involveret på arbejdspladsen, kan det skabe dårligt arbejdsmiljø og mistrivsel. 

Hvordan kan vi bidrage til et godt tværligt samarbejde? Fx tage billeder der dokumenterer den gode 

oplevelse og den dårlige oplevelse, så man derved kan tage en dialog om oplevelsen, og hvordan det kan 

påvirke os 

Et stærkt fællesskab: at man respekterer og supplerer hinanden. 

Jo mere vi bliver presset, jo sværere bliver samarbejdet. 
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10.  Hvad skal sektoren vide for at arbejde videre med vores faggruppe – kl. 13.00 –  

14.00 – v. egen faggruppe  

Sagsfremstilling   

Hvad skal sektoren vide for at arbejde videre med vores faggruppe?  

Indstilling  

Deltagerne drøfter emner og oplæg til det kommende år, som skal videregives til sektoren. Dette med 

henblik på at arbejde videre med faggruppen.  

Bilag   

Ingen. 

Konklusion  

Vi havde en snak i gruppen om, at det ville mindske udfordringerne omkring hjemtransporten, hvis der var 

sammenhæng mellem sluttidspunktet og fx togtiden. 

Hvad sker der af nyt på vores område – fx omkring bæredygtighed og medspil? 

Det må også gerne være noget, vi skal deltag aktivt i.  

Udebesøg, på et hospital, plejecenter eller en institution (hvordan virker fx arbejdsfællesskabet?) 

Status på de forskellige områder indenfor kosten – er der kommet nye tiltag på børne- og ældreområdet? 

Opfølgning fra ”Rådet for sund mad”. 

  

11.  Evt. suppleringsvalg – kl. 14.00 – 14.30 – v. egen faggruppe  

Sagsfremstilling   

Faggruppe 1 – Køkken mangler en repræsentant fra hhv. hospitaler og plejecentre.  

Indstilling  

Faggruppen skal tage stilling til om de vil afholde suppleringsvalg eller vente til faggruppelandsmødet 2020, 

efter årsmødet i oktober 2019.  

Bilag   

Ingen.  

Konklusion  

Vi har afholdt suppleringsvalg. 

Stephan Callsen er valgt til ordinært medlem. 
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12.  Opsamling og tilbagemelding fra alle faggrupper – kl. 15.00 – 15.45 – v.  

sektorformand Pia Heidi Nielsen  

Sagsfremstilling   

Opsamling og tilbagemelding fra alle faggrupper om kommentarer/bemærkninger til ”Nye handlinger og 

strukturer”. 

Indstilling  

Ved en fælles afslutning giver faggrupperne deres tilbagemeldinger vedr. ”Nye handlinger og strukturer”.  

Bilag   

Ingen.  

Konklusion  

Ingen. 

  

13.  Farvel, kom godt hjem og tak for denne gang! – kl. 15.45 – 16.00 – i plenum  

Alle samles i plenum.  

  

14.  Eventuelt. 


