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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: Tina Pedersen blev valgt 

Referent:  Michael Malthesen/Tina Pedersen delte opgaven 

 

3.  Godkendelse af dagsorden  

Drøftelse af dagsorden. 

Konklusion  

Dagsorden er godkendt.  

  

4.  Erfaringsudveksling  

Sagsfremstilling  

Deltagerne udveksler erfaringer siden sidste faggruppelandsmøde. 

Indstilling  

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

Bilag   

Ingen. 

Konklusion  

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

De 3 FOA-afdelinger - FOA Frederikssund, FOA SOSU, og FOA Nordsjælland har det til fælles, at de har været 

i gang med en opdatering og fornyelse af evakueringsplaner for brand m.m. 

Som det nye har man i FOA Nordsjælland - igennem den nye beredskabsplan - sat fokus på terrortrusler. 

Dette gælder både for AMR’er, den faglige afdeling og såvel i a-kassen. Det gør man pga., at FOAs a-kasse 

er i samme hus. 

Til orientering: Tina Pedersen er efter 10 år stoppet som AMR i FOA Frederikssund.  

Vi har haft en drøftelse om godt, brugt inventar til mødelokaler, som skal være mere bruger- og 

arbejdsvenlige, og hvor vigtigt det er, at inventar er opdateret for os som serviceassistenter. 
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Der er et stort ønske om at få udskiftet inventar, som er en større udgift og beslutning, der skal tages i de 

enkelte FOA-afdelinger.  

  

 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. 

  

  

EGEN FAGGRUPPES EMNER  

Den enkelte faggruppe behandler egen dagsorden  
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7.  Ligestilling – kl. 15.30 – 17.00 – v. Mimi Bargejani, KLS  

Sagsfremstilling  

Faggruppe 6 - Privat Ansatte og faggruppe 8 - Vaskeripersonale ønsker et oplæg fra Mimi Bargejani omkring 

ligestilling.  

Indstilling  

Mimi Bargejani fra KLS har afholdt et godt møde om lønforskelle i KLS. Der er stadig forskel på lønnen 

mellem kvinder og mænd, så faggrupperne ønsker at gå sammen om at få Mimi som oplægsholder omkring 

dette emne.  

Bilag   

Faggruppen ønsker materiale fra Staunings Plads –”Lige løn for lige arbejde”. Oplægsholder Mimi Bargejani 

har materiale med til uddeling.  

Konklusion  

Vi havde en god og lang debat om selve emnet samt en masse andre underemner om ligeløn, ligestilling 

samt hvordan man kan arbejde videre med dette på vores respektive arbejdspladser. Mimi nåede desværre 

ikke at vise os alt det materiale, som hun havde med på sin PC, men lovede at sende det til os alle. 

  

Dag 2  

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

Pedersen fra arbejdsgruppen   

Sagsfremstilling   

Arbejdsgruppens arbejde fremlægges af grupperepræsentant Tina Pedersen.  

Indstilling  

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

Bilag   

Ingen. 

Konklusion  

Vores gruppe er så lille at, vi tager det op, når vi kommer hjem og får snakket med Linda Stentoft Poulsen. 

Vi er går ind for en faggruppekoordinator. 
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9.  Arbejdsglæde – kl. 10.00 – 12.00 – v. Dorthe Visbye Andersen, FOA TR og Jeanette  

Staffeldt, FOA Faglig  

Sagsfremstilling  

Faggruppe 6 – Privat ansatte og faggruppe 8 - Vaskeripersonale ønsker et fælles oplæg omkring 

arbejdsglæde.  

Indstilling  

Faggruppen skal drøfte arbejdsglæde ud fra de vilkår, som de oplever på arbejdsplads – herunder 

omstillingsparathed og nye opgaver m.m.  

Bilag   

Slides fra Dorthe lægges på netværket under faggruppelandsmøde 2019. 

Konklusion  

Oplægget var rigtig godt og vi fik vendt rigtig mange områder, der vedrører arbejdsglæde, og hvor vigtigt 

det er for vores hverdag, at vi er glade for at gå på arbejde. 

Der blev også givet gode råd og værktøjer, der kunne bruges i hverdagen.  

Vi havde oplægget fælles med vaskerigruppen, og vi kunne se, at arbejdsglædeproblematikken er meget ens 

på de arbejdspladser, som vi har. 

Der var en god debat og Dorthes oplæg og fremstilling var super god. Dorthe vil sørge for at sende det 

skriftlige materiale til faggrupperne. 

  

10. Fælles brancheklub – kl. 13.00 – 14.15 – v. oplægsholder fra FOA eller HK – vi 

afventer endelig aftale  

Sagsfremstilling   

Faggruppen har på planlægningsmødet haft en snak med sektornæstformand Berit Jakobsen om 

mulighederne for en brancheklub for faggrupperne – de ønsker dermed en oplægsholder, som kan fortælle 

mere om dette.  

Indstilling  

Etablering af brancheklub, som passer for vores faggrupper.  

Bilag   

Ingen 

Konklusion  

Dette punkt er udskudt til anden dato (kommer senere) da der ikke kunne skaffes oplægsholder. 

Vi vil indkaldt når der er ny dato, formentlig til Staunings Plads. 

I stedet deltog faggruppen i oplæg om robotteknologi (Karina Ostenfeld Hasselby, TEC) sammen med 

faggruppe 8 – Vaskeripersonale. 

Derfor handlede det mest om vaskeriarbejdergruppens arbejde, og hvordan ny teknologi kunne hjælpe dem i 

fremtiden. 
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Men der kunne sagtens drages paralleller med vores gruppens arbejde. EGA (Ensidig Gentaget Arbejde) 

kendes af begge grupper, og nogle af robotterne kunne afhjælpe forskellige arbejdsstillinger - uanset fag. 

Fx. så vi eksempler på exoskeletter, som nærmest er et udvendigt mekaniskskelet, som kan sættes fast på 

kroppen, og derved styrke kroppen til at udføre forskellige arbejdsfunktioner. 

Der udvikles i mange robotmuligheder, og foreløbig er priserne også meget dyre, men det gav os et indblik i 

at afhjælpe nedslidning på kroppen.  

Så vi konkluderede at være fremtidspositive. 

 

11.  Evt. suppleringsvalg – kl. 14.15 – 14.30 – v. egen faggruppe  

Suppleringsvalg foregår kun i det tilfælde af, at der siden sidste faggruppelandsmøde er medlemmer af det 

faglige udvalg, som er udtrådt af udvalget.  
Sagsfremstilling   

Evt. suppleringsvalg.  

Indstilling  

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

efter årsmødet i oktober 2019.  

Bilag   

Ingen 

Konklusion  

Der skulle ikke foretages suppleringsvalg. 

  

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  

  


