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Referat   

Faggruppelandsmøde  

 18. – 19. august 2021 
  

 

18. august 2021 

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

Flemming and Svetlana welcome Rowena. 

Bitten is on holiday 

Miro is sick  

2. Valg af mødeleder og referent  

 

3. Godkendelse af dagsorden  

 

 

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 (Se mødemappe) 

2. Klima og bæredygtighed (Se mødemappe) 

  

Kaffepause – 15.30 – 16.00  

 

7. Workshop – 2. runde (16.00-17.30) 

1. Hygiejne og hygiejnisk rengøring (Se mødemappe) 

2. Klima og bæredygtighed (Se mødemappe) 

 

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 

Hvad er det vigtigste for vores faggruppe i forhold til klima og bæredygtighed? 

 

• Det er vigtigt at køber en god kvalitet af tøj, så det holder længere. 

 

• Skære uniforms-sortiment ned til unisex-benklæder og t-shirt. I øjeblikket har vi også herre- 

og damesortiment. 

 

• Prøve at fjerne det lille plastikmærke (Region H.). Fo det første er det plast, og for det andet 

koster det penge at få den syet på uniformen. 
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• Prøve at få vores leverandør til at tage tøjet tilbage til genbrugsmaterialer. 

 

• Sælge brugt og ødelagt linned til værksteder til klude og sårheling. 

 

• Vi sorterer plast, metal, plastik, pap og medicin. 

 

• Vi vil gerne fjerne plast, tallerkner, bestik og kopper   

 

Økonomisk og miljøvenlig bæredygtighed 

 

Forebygger ved at reducere lys ved at slukke i lokaler, som der har været folk i. 

Vand genbruges, sæbe-reducere, modernisering af maskineplast. 

 

 

10. Vaskeriet 2025 – ny teknologi (10.30-12.00) 

Mimi Bargejani, formand i KLS og sektornæstformand Berit Jakobsen deltager på mødet. 

 

Sagsfremstilling 

Faggruppen ønsker en snak omkring automatisering/robotter, bemanding/normering, 

data/styring. 

 

Indstilling 

Sammen med Mimi og Berit skal faggruppen drøfte, hvordan de fremtidssikrer medlemmer og 

kollegaer på arbejdspladsen. Sker det ved oplæring, uddannelse eller…?  

 

Bilag 

Ingen. 

 

Konklusion 

Ingen konklusion. 

 

Frokost – kl. 12.00 – 12.45  

 

11. Bæredygtighed – v. Maria Bregnhardt, konsulent i FOA (12.45-14.30) 

 

Sagen 

Faggruppen ønsker en drøftelse af viderebearbejdning af tekstiler – herunder kasseret tøj m.m.  

 

Indstilling 

Faggruppen drøfter, hvordan man viderebearbejder tøj som kasseres. 

• Hvad gør vi med dette? 
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• Hvad er holdbarheden på tøjet? 

 

Faggruppen drøfter ligeledes, at fremtidssikring af arbejdsbyrde, arbejdspres og ergonomi. 

Drøftelsen vil indeholde en snak om styrkelse af arbejdspladsen, kollegaerne og konkurrenterne 

samt den bedst mulige måde at samarbejde med ledelsen. 

 

Bilag 

Ingen. 

 

Konklusion 

Ingen konklusion. 

 

  

12. Evt. suppleringsvalg til faglige udvalg 

Der er ingen suppleanter tilknyttet faggruppen. 

Det blev ikke afholdt valg, da antallet af deltagere på andendagen var nede på 2 

faggrupperepræsentanter. 

 

13. Eventuelt 

 

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

  


