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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: Diana blev valgt som mødeleder 

Referent: Jane blev valgt som referent 

  

3.  Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden blev gennemgået og godkendt.  

  

 FÆLLES EMNER    

Fælles emner afvikles sammen med alle faggrupper  

   

4.  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  

 

5.  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  
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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 

  

EGEN FAGGRUPPES EMNER  

Den enkelte faggruppe behandler egen dagsorden  

  

6. Kommunikation med kropssprog / kommunikation med ledelsen - kl. 15.30 – 17.00 – 

v. Dorthe Visbye Andersen, FOA TR  

Sagsfremstilling  

Hvordan kommunikerer man med kropssprog?  

Hvordan kommunikerer man med ledelsen?  

Indstilling  

Sammen med en oplægsholder, vil vi arbejde med at få gennemslagskraft, når vi skal kommunikere med 

kollegaer/ledelsen. Gerne med nogle øvelser.  

Hvilken betydning har kropssproget, når vi kommunikerer?  

Hvordan kommer vi ud over kanten med vores budskab?   

Vi vil gerne af med den lidt undskyldende holdning, som vores kollegaer har for deres fag.  

Bilag   

Slides er uploadet til Faggruppe 2019-mappen. 

Konklusion  

Det var et rigtig godt oplæg, super spændende. Ærgerligt, at det ligger sidst på dagen, da mange er trætte. 
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Dag 2  

7.  Debat om den nye faggruppestruktur – kl. 09.00 – 10.00 – v. repræsentant Irene  

Holmstrøm for arbejdsgruppen  

Sagsfremstilling   

Arbejdsgruppens arbejde fremlægges af grupperepræsentant Irene Holmstrøm.  

Indstilling  

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

Bilag   

Irene læser talepapiret op. 

Konklusion  

Det lyder som en god ide med en koordinatorrolle.  

Det ville give god mening at lave gæstepladser igen. Deltagere uden stemmeret. 

Ruske op i afdelingerne, formænd/ sektorformænd.  

 

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

forbundssekretær Jens Nielsen  

Sagsfremstilling   

I samarbejde med Faggruppe 1 – Køkken 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   

Jens ville sende hans slides 

Konklusion  

Gode debatter. Det gav rigtig god mening med arbejdsfællesskaber. Han gav noget man kan komme tilbage 

til arbejdspladsen med. Slides er lagt ind i mappen Faggruppelandsmøde 2019. 

 

9.    Erfaringsudveksling – kl. 13.00 – 14.15 – v. faggruppen  

Sagsfremstilling   

Erfaringerne udveksles, skrives og uploades i erfaringsmappen 2019.  

Indstilling  

Faggruppen drøfter erfaringer fra deres individuelle arbejdspladser.  
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Konklusion  

Irene Holmstrøm - FTR for 1400 ansatte. Masse afskedigelser af rengøringsassistenter - 350 er berørt. 41 er 

helt afskediget, de andre er varslet væsentlig ned i tid. Rengøringsenhed i BUF er slået sammen med 

rengøringsenheden i økonomiforvaltningen, og lidt fra SUF til rengøringsfælleskabet.  

 

Jeanette Larsen - Der har været meget sygefravær. Der har været ekstra arbejde, da der har været 5-6 

kollegaer ud af 10 på job i en årrække på ca. 2 år. Der er først nu blevet ansat 2 mere. Ledelsen har ikke vist 

forståelse for den ekstra belastning. Skifter til husbetjent på Christiansborg pr. 3. juni 2019, så tak for 

deltagelse gennem årene.  

 

Pia Nielsen – SUF-forvaltningen i København.  Rengøringsassistenter skal på erhvervsrengøring, hvor der er 

koblet it og dansk på. Rengøringsassistenter. får arbejdstelefoner, hvorpå der fx ligger, hvad skal der være 

på en rengøringsvogn, og hvorpå de får en mail, så det bliver nemmere at nå ud til dem.  

De er ved at forhandle ny MED-aftale. 

Stopper som FTR ved årsskiftet, men der er heldigvis en suppleant. 

 

Helle Risager Jensen - Har et meget alsidigt job med mange andre opgaver end rengøring.  

 

Birthe Mortensen - Der har været en udfordring med vask af klude/uniformer. De bliver vasket hos DFD og 

der har været leveringsvanskeligheder. 

 

Helle Jensen Aarøe – Kommer fra Holbæk, alle på FOA-overenskomst er blevet screenet til ’bedre til dansk, it 

og matematik’. Dem der vil, skal på kursus, og projektet kører over 3 år.  

En kæmpe opgave med at overbringe besked til kollegaer om en anden kollegas selvmord.  

 

Edel Jepsen/ Anette Seidler / Iben Kristensen / Aase Knudsen 

Der er blevet uddannet 68-69 rengøringsteknikere - og forhåbentlig flere efterfølgende. 

Det er en travl hverdag, da 16 kollegaer har meldt sig på et it-kursus i arbejdstiden. 

De har startet på arbejdsfællesskaber. Huset mødes 2 gange om måneden og får koordineret, hvor der kan 

hjælpes med ferie/ sygdom, eller hvis der er andet. 

Der bliver bygget en ny mor-barn-bygning, hvor nogle af kollegaerne skal flytte med over.  

 

Patience Jensen/ Tomislav Sørensen - I Hvidovre er de blevet screenet til dansk. Og de får tilbud om at 

komme på danskkursus i arbejdstiden og 80 har sagt ja tak. De har fået penge fra Kompetencefonden.  

 

Shaista Javaid - De fik nej til at måtte deltager i danskundervisning af chefen. Det samme som i Hvidovre 

Kommune. Chefen vil hellere uddanne flere rengøringsteknikere.  

 

Mariann Nielsen - Ældrecenter i Randers, går det også godt. 
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Gerda Hansen – på Bornholms Hospital er de i gang med at uddanne serviceassistenter. Opgaverne, som de 

skal have, er ikke fastlagt endnu, men der er dialog i gang. Der er også kommet elever. Rengøringen er 

kommet tilbage til kommunen, og der skal de formentlig i gang med at uddanne rengøringsteknikere.  

 

Marianne Kvist - Alt er godt. Der skal sparres men ikke for vores faggruppe 

 

Jane Vinstrup - ? 

 

Diana Larsen - Det går rigtig godt.  

 

Zeljko Ristic - Der er sket en udskiftning af ledere. Der er på 2 år uddannet 80 rengøringsteknikere. 

Frederiksberg Hospital lukker i september, og de sidste flytter over på Bispebjerg.  

De har været i Norge og se Superhospitalet. En super interessant tur at se, hvor meget robotter har 

overtaget. 

 

10. Evt. suppleringsvalg til af fagligt udvalg – 14.15 – 14.30  

Sagsfremstilling   

Diana René Larsen træder ud af det faglige udvalg, da hun er trådt ind i den centrale sektorbestyrelse, som 

suppleant efter sektorformand Pia Heidi Nielsen, som overtog efter Gina Liisborg på sektorformandsposten i 

juni 2018.  

Indstilling  

Faggruppen skal vælge et nyt fagligt udvalgsmedlem i Dianas sted.  

Der er valg til det faglige udvalg på faggruppelandsmødet i 2020 – som vanligt året efter seneste årsmøde i 

sektoren.  

Konklusion  

Helle Risager Jensen indtræder som ordinært medlem i stedet for Diana. Irene Holmstrøm er valgt som 

suppleant. 

  

11. Evaluering 

Ved næste års faggruppelandsmøde skal der ved planlægningen kigges på hvad tid toget kører mod 

henholdsvis København og Jylland. 

Dem der egentlig burde være inde hos serviceassistenterne ift. deres ansættelse, men som arbejder med 

rengøring og derfor er hos os, var enige om, at det giver meget mere mening at være med i 

rengøringsgruppen. Vi kan ikke se, at det skal være så stort et problem at kunne komme med i den gruppe, 

der giver mest mening for den enkelte. 

Det er rigtig fint, at det bliver holdt forskellige steder i landet.  



Faggruppelandsmøde 2019  

Faggruppe 2 - Rengøring / Kost- og Servicesektoren  
  

  
6  

  

Det var godt med underholdning om aftenen.  

 

12.  Forslag til emner til næste år 

• Politikere til debat og med indsigt i, hvordan andre kommuner/ regioner organiserer sig så 

rengøringspersonalet har god tid til arbejdet 

• Dorte Visby Andersen igen - flere praktiske øvelser   

• Mere bevægelse ind i programmet, ergonomi/ øvelser og med walk-and-talk 

• Fup eller fakta i forhold til hygiejne (skal alt vaskes på 90), skal der være en gulvmand ved stigen og 

andet? 

• Nye redskaber, klude, nye ting på markedet  

 

13.  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”.  

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

Alle samles i plenum.  

  
 


