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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  
I år 2019 har vi valgt, at faggrupperne Kantine- og Rengøringsledere afholder fælles faggruppelandsmøde.   

  

2.  Valg af mødeleder og referent  

Mødeleder og referent vælges 

Konklusion  

Mødeleder: Inger blev valgt 

Referent: Sisse blev valgt  

  

3.  Godkendelse af dagsorden  

Gennemgang af dagsorden. 

Konklusion  

Dagsorden godkendt. 

  

4.  Præsentation og bordet rundt  

Sagsfremstilling   

Deltagerne udveksler erfaringer.  

Indstilling  

Du må gerne gøre dig nogle overvejelser om, hvad der sker hos dig på din arbejdsplads lige nu, som du kan/ 

vil dele med gruppen. Hvilke udfordringer står du med?  

Bilag   

Ingen 

Konklusion  

God og livlig debat bordet rundt. 

  

 FÆLLES EMNER    

Fælles emner afvikles sammen med alle faggrupper  
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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  

Workshop: 

• Ret til uddannelse 

• Flere kurser og temadage i FOA-regi 

• Større synlighed i det offentlige rum - giver mere anerkendelse til medlemmerne 

• Grundlønsstigninger til de lavest lønnede 

• Lønstigninger i kroner i stedet for procent  

  

  

EGEN FAGGRUPPES EMNER  

Den enkelte faggruppe behandler egen dagsorden  

  



Faggruppelandsmøde 2019  

Faggruppe 4 & 5 – Kantine- og Rengøringsledere / Kost- og Servicesektoren  
  

  
3  

  

7.  Arbejdsglæde – kl. 15.30 – 17.00 – v. Helen Eriksen, cand.psych., forfatter og 

foredragsholder  

Sagsfremstilling   

Hvordan vi finder arbejdsglæde i en turbulent tid?  

Det skal handle om ledelse, og de dilemmaer vi kommer ud for. Gerne den positive tilgang til udfordringen.  

Sjov og kommunikativ.  

Indstilling  

Forfatter og foredragsholder Helen Eriksen kommer og holder et oplæg omkring stress, trivsel og 

arbejdsglæde. Bilag   

I kan læse mere om foredragsholder Helen Eriksen ved at klikke på linket nedenfor.  

Hvem er Helen Eriksen?  

  

Konklusion  

Husk at anerkende din egen og andres indsats, fortælle den gode historie og fejre de små ting. 

Giv, mens du vokser……. 

Vi fødes som originaler og dør som kopier. 

Husk at stoppe op i hverdagen og spørge, om det giver mening og værdi, det du gør, og ellers gør noget ved 

det! 

Vi er enige om, at det var et utrolig godt og givende foredrag.  Vi ville meget gerne have en temadag/ 

kursus med Helen Eriksen, som tidligere planlagt. 

Hun er en meget dygtig og levende fortæller/ formidler. Kan varmt anbefales. 

  

Dag 2  

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

Jähne fra arbejdsgruppen  

Sagsfremstilling   

Arbejdsgruppens arbejde fremlægges af grupperepræsentant Heidi Jähne.  

https://www.athenas.dk/helen-eriksen-foredrag.htm
https://www.athenas.dk/helen-eriksen-foredrag.htm


Faggruppelandsmøde 2019  

Faggruppe 4 & 5 – Kantine- og Rengøringsledere / Kost- og Servicesektoren  
  

  
4  

  

Indstilling  

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

Bilag   

Ingen. 

Konklusion  

• For nogle faggrupper giver det god mening at have en faggruppekoordinator  

• Vi ønsker en tovholder fra forbundshuset 

• Plenumemner ikke altid relevant for alle faggrupper 

• Arbejdspladsbesøg ønskes, gerne for flere faggrupper 

• Valget at fagkoordinator følger kongresåret 

• Begge faggrupper ønsker at afholde faggruppelandsmøde sammen igen 

  

9.  Opsamling fra fælles kongrestema – kl. 10.00 – 12.00 – v. egen faggruppe  

Sagsfremstilling   

Opsamling fra fælles kongrestema.  

Indstilling  

Faggruppen skal drøfte de forskellige kongrestemaer fra førstedagen.  

Bilag   

Ingen. 

Konklusion  

SE punkt overfor… 

 

10.  MUS – giver samtalerne værdi? Kl. 13.00 – 14.15 – v. Jeanette Bossen, FOA 

Faglig  

Sagsfremstilling  

FOA-konsulent Jeanette Bossen, FOA Faglig kommer med et oplæg omkring MUS-samtalerne og deres 

værdi.  

Indstilling  

Faggruppen skal drøfte, hvad der kan gøres, hvis MUS-samtaler ikke giver værdi.  

Bilag  

Ingen 

Konklusion  

Der er utroligt mange måder at afholde MUS på.  Vigtigt at tilpasse MUS til den enkelte arbejdsplads/ 

afdeling.      
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11.  Eventuelt suppleringsvalg – kl. 14.15 – 14.30  

Sagsfremstilling   

Faggrupperne 4 + 5 – evt. supplerende valg til de faglige udvalg.   

Indstilling  

Faggrupperne skal tage stilling til om de vil afholde suppleringsvalg eller vente til faggruppelandsmødet 

2020, efter årsmødet i oktober 2019.  

Bilag   

Ingen. 

Konklusion  

Intet valg i vores gruppe(r). 

  

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”.  

  

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

Alle samles i plenum.  

  

14.  Eventuelt 

 Ideer til næste faggruppelandsmøde: 

Vi kunne godt tænke os at få et længere foredrag med hhv. Helen Eriksen og Thomas Milsted. 

Arbejdsopgaver for koordinator (fra FOA) i samarbejde med FOA 

Studietur til rådhus/sygehus 

 

Vi vil på forhånd gerne vide, når der kommer ’gæster’ til vores gruppe samt at disse præsenterer sig og 

lader mobilen/iPad blive i tasken. 

  


