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Referat   

Faggruppelandsmøde  

 18. – 19. august 2021 
  

 

18. august 2021 

1. Velkomst og formalia i egen faggruppe (10.00-11.00) 

  

2. Valg af mødeleder og referent 

Mødeleder: Inger Dalsgaard-Petersen 

Referent: Ann Juul Nielsen 

 

3. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt. 

 

 

Fællesoplæg for alle faggrupper  

4. Fælles velkomst m.m. for all faggrupper – v. sektorformand Pia Nielsen (11.00-12.00)  

 

Frokost – 12.00 – 13.00 

  

5. Fælles oplæg – v. Jens Nielsen, forbundssekretær i FOA (13.00-14.00) 

”Arbejdsmiljø i en Coronatid og derefter…” 

 

6. Workshop – 1. runde (14.00-15.30) 

1. Hygiejne og hygiejnisk rengøring (mere tekst) 

2. Klima og bæredygtighed (mere tekst) 

  

Kaffepause – 15.30 – 16.00  

 

7. Workshop – 2. runde (16.00-17.30) 

1. Hygiejne og hygiejnisk rengøring (mere tekst) 

2. Klima og bæredygtighed (mere tekst) 

 

Middag 18.00 – 20.00  

 

8. Fælles oplæg og socialt samvær (20.00-??) 
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”Dem, vi står på skuldrene af…”… og lidt quiz... 

  

19. august 2021 
  

Vi starter dagen med en fælles morgensamling. (09.00-09.30) 

 

Faggruppens eget møde: 

 

9. Opsamling fra workshops (09.30-10.30) 

 

Sagsfremstilling 

Efter afviklingen af 2 runder med workshops gives der nu mulighed for, at den enkelte faggruppe 

mere specifikt kan give tilbagemelding om emnerne og indholdet i går ud fra følgende spørgsmål: 

 

Klima & Bæredygtighed 

• Hvad er det vigtigste for jeres faggruppe i forhold til Klima & Bæredygtighed? 

• Hvordan kan faggruppen bedst sætte en konstruktiv og effektfuld dagsorden i forhold til 
Klima og Bæredygtighed? 

• Hvordan kan faggruppen være med til at understøtte medlemmerne i at øve indflydelse på 
arbejdet med Klima & Bæredygtighed? 

 
 
Hygiejne og rengøring 

• Hvad kan du selv gøre for at sikre, at der fortsat diskuteres kvalitet i hygiejne og rengøring? 

• Er der faggrupper på arbejdspladsen, som I kan alliere jer med? Og hvorfor? 

• Hvad kan din faggruppe gøre for at hygiejne bliver et tema til det kommende regions- og 
kommunevalg? 

 
 
Indstilling 

Faggruppen drøfter udbyttet af workshops og kommer med svar på spørgsmålene, som den 

centrale sektor kan inspireres af i arbejdet fremover. 

 

Bilag 

Ingen. 

 

Konklusion 

Vi er udfordret med de rengøringsmidler, som vi benytter, idet Svanemærkede-midler ikke er 
særlige virksomme. 
 
Vi bruger rengøringsmetoder, som er vandbesparende (kopmetode eller for-fugtede klude). 
Bedre oplæring og uddannelse samt god opfølgning kan være med til at understøtte vores 
medarbejdere i hverdagen, så de ved, hvad der skal gøres. 
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Vi prøver i dagligdagen at italesætte, er vi alle er ansvarlige for at højne rengøringsindsatsen, det 
er et fælles ansvar for alle personalegrupper. Personalet (andre faggrupper) skal rydde op og fx  
grov-feje før rengøringen kan komme til. Hvis vi alle yder en indsats, får vi mere for 
rengøringsbudgettet. God dialog i hverdagen er en forudsætning. 
 
 

10. Lederrollen i en trængt branche – hygiejne (10.30 – 12.00) 

Karina Find, konsulent i FOA deltager på mødet. 

 

Sagsfremstilling 

COVID-19 har ændret mange ting, og mange ændringer er kommet for at blive.  

• Hvad har COVID-19 lært os? 

• Hvad byder fremtiden? 

• Hvordan imødekommer vi som ledere de nye krav? 

• Hvordan navigerer vi i krydsfeltet mellem kundens krav, og det vi skal/kan levere indenfor 

den økonomiske ramme? 

Konsulent Karina Find deltager i faggruppens drøftelse af ovenstående problemstillinger. 

 

Indstilling 

Faggruppen skal drøfte ovenstående problemstillinger. 

 

Bilag 

Ingen. 

 

Konklusion 

Vi fik en drøftelse om lederrollen mere generelt, og Karina noterede nogle punkter, som hun ville 
tage med tilbage til forbundshuset i forhold til deres indsats på lederområdet.  
Vi fik en snak om vores arbejdsopgaver, vores arbejdspres og tilrettelæggelse. 

 

Frokost – kl. 12.00 – 12.45  

 

11. Opfølgning på OK21 – v. sektorformand Pia Nielsen og Barbara Godthjælp Petersen, konsulent i 

FOA (12.45-14.30) 

 

Sagsfremstilling 

Ledergruppen fik ved OK21 ikke mange midler til forhandling ved de specielle krav. 

På mødet deltager Barbara Godthjælp Petersen, konsulent i FOA OK samt sektorformand Pia 

Nielsen. 

 

Indstilling 

Faggruppen drøfter sammen med Barbara og Pia, hvad der er vigtig for dem som ledere. Samtidig 

ønsker faggruppen en drøftelse af, hvad FOA kan bidrage med og hvordan faggruppen 

fremadrettet sikres mere indflydelse generelt. 
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Bilag 

Ingen.  

 

Konklusion 

Barbara orienterede bl.a. om kommende uddannelsesprojekter, som er under udarbejdelse. Vi vil 
blive kontaktet, når der foreligger noget mere konkret. 

Vi drøftede om muligheden for 12/12 møder i stedet for faggruppelandsmøder, idet der er for 
mange emner, som ikke er relevante for os som ledere.  

   

12. Evt. suppleringsvalg til faglige udvalg 

Der er ingen suppleanter tilknyttet faggruppen. 

 

13. Eventuelt 

 

14. Fælles afslutning for alle faggrupper – v. sektorformand Pia Nielsen (14.30-15.30) 

  


