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LEDER
Velkommen til et nyt årti, et årti som
bør blive anstændighedens og det fælles
ansvars årti. 
Ved udgangen af dette år forlader vi grådig-
hedens årti, hvor vi som samfund gav alt for
megen plads til, at de, der i forvejen var for-
gyldt, kunne skrabe endnu mere sammen til
sig selv. 
Et vigtigt tema for FOA i 2010 vil handle om
de offentligt ansattes vilkår. Offentligt ansat-
te skal kunne levere et godt stykke arbejde,
så borgene mødes med en god og tidssvaren-
de service.  
Statsministeren var i sin åbningstale i 2009
ude med budskabet om, at de offentligt
ansatte skal have muligheden for at levere
det gode arbejde - de skal slippes fri, lovede
statsministeren. Det tema vil FOA gøre
meget ud af i 2010. 
Det handler om, at de offentligt ansatte får
muligheden for at levere det, de kan - nemlig
et stykke arbejde, der er præget af deres fag-
lighed, af deres viden og af deres erfaringer.
Nytårsønsket er, at de ansatte slippes fri for
detailstyring, kontrol, dokumentationskrav
og minuttyranni, - at de får mulighederne,
der gør at de danske borgere også oplever, at
de offentligt ansatte leverer det gode stykke
arbejde - et arbejde, der er præget af kvalitet.
Vi mangler stadig, at handling følger ord. At
Løkkes ord lykkes i virkeligheden. Vi mang-
ler at kommunerne siger til deres medarbej-
dere: ”Kære medarbejdere. Vi stoler på Jer.
Vær nu med at tilrettelægge, hvordan vi
bedst muligt yder service til borgerne.”
Det ville være en helt anden melodi end ske-
maerne til tidskontrol og dokumentations-
kravene, der også er gemt i de håndholdte
computere, der kaldes pda. 

Her i foråret 2010 skal de private overens-
komster fornyes. FOA får flere privatansatte
medlemmer, og vi skylder at forvalte deres

ET NYT ÅRTI
forventninger mindst lige så godt som på det
offentlige område.
For FOA er det vigtigt, at overenskomstfor-
handlingerne på trods af den aktuelle økono-
miske krise både sikrer og forbedrer realløn-
nen, og at ligelønsdebatten også sætter sig
tydelige spor på det private arbejdsmarked.

2010 bør også blive året, hvor vi tager fat på
at gøre de kønsbestemte lønforskelle mindre.
Ligelønnen kom til at spille en stor rolle ved
overenskomstforhandlingerne 2008. Vi fik
en lønkommission, som skal komme med sin
rapport i år til maj. 
Det er gået 40 år, siden man sidst havde eks-
perter i en kommission til at analysere vores
løn. Dengang gik det sådan, at især kvinder-
ne - og kvindearbejdet med rengøring, bør-
nepasning, omsorg og pleje - blev groft over-
set, og fik klart den laveste løn.

Så selvom vi i dag har en lov om ligeløn, så
tjener kvinderne stadig i gennemsnit de 17,7
procent mindre end mændene. Skulle kvin-
derne, der er ansat kommunalt, have reel
ligeløn, så manglede der et større tocifret
milliardbeløb hvert år. Det får vi ikke hevet
hjem ved de kommende overenskomstfor-
handlinger. Derfor er der brug for et samspil,
der skal rette op på forholdet, og hvor offent-
lige og private arbejdsgivere i fællesskab
vise vilje til at vende udviklingen. 

I 2010 får vi forhåbentlig for alvor øjnene
op, og får sat gang i en
udvikling, der gør
løngabet mindre, og
bringer ligelønnen et
stykke nærmere. Det
vil FOA gøre sit til.

Jonna Slott
Afdelingsformand
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AFDELINGEN
Indkaldelse til FOA Køge's afdelingsgeneralforsamling

torsdag den 25. marts 2010 kl.19.00
på Teaterbygningen, Bag Haverne, Køge 

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af forretningsorden
2. Valg af dirigenter
3. Godkendelse af dagsorden
4. Valg af stemmetællere
5. Beretning 2009
6. Regnskab 2009 og budget 2010 
7. Indkomne forslag
8. Valg til afdelingsbestyrelse
9. Evt.

Afdelingens love

jf. § 6, stk. 3: Forslag til valg i afdelingsbestyrelsen skal være afdelingen skriftligt i
hænde 14 dage før generalforsamlingen,
På valg er : 1 faglig sekretær, 3 bestyrelsesmedlemmer (2 år), 2 bestyrelsessuppleanter
(2 år), 1 bilagskontrollant (2 år), 2 bilagskontrollantsupp. (1 år), 1 fanebærer (1 år) og
fanebærersupp. (1 år)

jf. § 5, stk. 4: Afdelingsberetningen skal foreligge senest 14 dage før generalforsamlin-
gens afholdelse.

jf. § 5, stk. 5 : Indkomne forslag skal være afdelingen skriftligt i hænde, senest 14 dage
før generalforsamlingen.
Afdelingens regnskab kan afhentes fra den 11. marts 2010

Afdelingen er vært ved en let anretning kl. 18.00
Tilmelding til spisning er nødvendig - 

senest den 16. marts 2010
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KONTINGENT 2010.
Kontingentet for forbundsmedlemmer uden A-kassemedlemsskab stiger kr.
12,00 for fuldtidsmedlemmer og kr. 6,00 for deltidsmedlemmer, idet der er en
lille forskel i forhold til medlemskab af både forbund og A-kasse.

Medlemsbidrag til A-kassen stiger kr. 11,00 og efterlønsbidraget stiger med kr.
16,00 og ATP med kr. 5,00 (i 2009 er der ikke opkrævet ATP)

Fuldtidsforsikret med efterløn 1180,00 kr.
Fuldtidsforsikret uden efterløn 41,00 kr.
Deltidsforsikret med efterløn 902,00 kr.
Deltidsforsikret uden efterløn 610,00 kr.

Elever
Fuldtidsforsikret med efterløn, med ydelse/voksenløn 1180,00 kr.
Fuldtidsforsikret uden efterløn, med ydelse/voksenløn 741,00 kr.
Fuldtidsforsikret med efterløn, uden ydelse/voksenløn 805,00 kr.
Fuldtidsforsikret uden efterløn, uden ydelse/voksenløn 366,00 kr.
Elever grundforløb 0,00 kr.

Efterlønsmodtagere
Fuldtidsforsikret (fra 1/7 1999) 653,00 kr.
Deltidsforsikret (fra 1/7 1999) 525,00 kr.
Fuldtidsforsikret + gammel efterløn / deleefterløn 315,00 kr.
Deltidsforsikret 293,00 kr.

Forbundsmedlemmer
Fuldtidsforsikret 312,00 kr.
Deltidsforsikret 212,00 kr.
Ansat under 15 timer 125,50 kr.

Elever
Elever (elevløn) 60,00 kr.
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FERIE OG SYGDOM
I forbindelse med sygdom, får FOA ofte spørgsmål om afholdelse af ferie. 
Vi vil her beskrive de generelle regler.

Det er ikke muligt at holde ferie samtidig med, at du er sygemeldt.
Det er muligt at holde ferie, såfremt du i ferieperioden ikke modtager sygedagpenge. 

Det er en forudsætning for afholdelse af ferie i løbet af en sygdomsperiode, at du har fået sam-
tykke fra din sagsbehandler i dit jobcenter og aftalt det med din arbejdsgiver. 

Din sagsbehandler skal vurdere, om afholdelse af ferien er:
◆ foreneligt med opfølgningen ved sygdom
◆ ikke forhaler helbredelsen
◆ det rekreative formål med ferien ikke påvirkes af sygdommen

Såfremt du ikke har mulighed for at afholde din hovedferie (3 ugers sommerferie) inden 1.
oktober grundet sygdom, har du ret til at få feriepengene for perioden udbetalt. 
Såfremt du ikke har mulighed for at afholde den resterende del af ferien grundet sygdom, har
du mulighed for at få udbetalt feriepengene, når ferieåret er slut. 
Der sker ikke modregning i sygedagpengene. 

Hvor må du opholde dig, når du er syg?
Når du er sygemeldt, er der mulighed for at opholde sig midlertidigt andre steder end på din
bopæl  - enten i Danmark eller i et andet EU/EØS-land. 
Det er en betingelse for et midlertidigt ophold, at du som sygemeldt ikke  
◆ forhaler helbredelsen
◆ modarbejder opfølgningen
◆ på anden måde foretager dig noget, som kan give grundlag for at stoppe sygedagpengene

Er der tale om rekreationsophold, er det en betingelse for, at du kan få sygedagpenge, at 
◆ det er anbefalet af læge eller sygehus
◆ det er godkendt af din sagsbehandler i dit jobcenter

Ved rekreationsophold forstås generelt et ophold, hvor du er under fast lægetilsyn for eksempel
på et rekreationshjem, kuranstalt, sygehus eller lignende.
Der kan udbetales sygedagpenge, hvis du grundet sygdom må udsætte hjemrejsen efter en ferie.
Der skal være lægelige grunde til at udsætte hjemrejsen.

Husk at det både er din sagsbehandler i jobcentret og din arbejdsgiver, som du skal
tale med ved afholdelse af ferie i en sygdomsperiode, rekreationsophold eller midler-
tidigt ophold.
FOA anbefaler, at du altid spørger din sagsbehandler i jobcentret, hvis du er i tvivl
om, hvordan du skal forholde dig ved sygdom og midlertidige ophold og ferie.
Husk at informer din arbejdsgiver om, hvad du har aftalt med din sagsbehandler.
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ARBEJDSSKADEFORENINGEN
Ondt i arme- ben- ryg  
Har du måtte opgive arbejdet pga smerter eller allergi, stress, eksem, psykiske skader.
Hvad sker der så: man bliver nedtrykt, mister selvtillid, sover dårlig, får ikke gjort de dagli-
ge gøremål, lukker sig inde bag hjemmets 4 vægge, venner og familie svigter, så sidder man
alene tilbage og er magtesløs og frustreret.
Alt dette har jeg selv oplevet, fået smerter i ryg ved arbejdet som hjemmehjælper og måtte
opgive jobbet.
Hvad så med fremtiden ????
Ja, socialrådgiver Lisbeth fortalte om Arbejdsskadeforeningen og det er jeg taknemmelig for
i dag…
Alle i Arbejdsskadeforeningen er frivillige og ikke uddannede eller professionelle.
Gennem Arbejdsskadeforeningens sociale netværk, er man sammen med andre med
smerter/sygdom som I selv, som man kan snakke med.
Gennem dette sociale netværk kom jeg ud af hjemmets isolation og langsom fik jeg min selv-
tillid tilbage, og i dag trives jeg og er en glad person, trods smerter.
Der er kortspil, stavgang, keglespil, udflugt, foredrag, julehygge, noget fællesspisning og kur-
ser.
Alle, der mener eller har mistanke til at ens smerter/sygdom stammer fra arbejde, er vel-
kommen i Arbejdsskadeforeningen.
Man skal ikke påvise at ens smerter eller sygdom stammer fra arbejdet.

Man kan bare kigge ind til en snak.
Der er åbent man-torsdag kl. 9-12.

Vi bor på Boholtevej 89 Køge.
Telefon 5663 3343
Hanne Jensen, Vordingborgvej 181, 4682 Tureby

PATIENTKLAGENÆVNET
Patientklagenævnet har orienteret om, at social- og sundhedsassistenter, som ikke har autori-
sation og tituleres med “Sundhedsmedhjælper” ikke er omfattet af patientklagenævnet og
dermed har Patientklagenævnet ikke kompetence til at behandle sager vedrørende social- og
sundhedsassistenter uden autorisation.

Dette er meddelt pr. brev til Embedslægerne og Sundhedsstyrelsen med kopi til Ministeriet
for Sundhed og Forebyggelse.

FOA vil sikre, at det bliver informeret ud via hjemmeside og fagblad.
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Anmeldelse af arbejdsskader - nu kun elektronisk fra din
arbejdsgiver og din læge.
Det er vedtaget, at arbejdsgivere og læger fremover skal anmelde arbejdsskader via EASY.
EASY er et elektronisk anmeldesystem. 

Hidtil har det også været muligt at anmelde på anmeldelsesblanketter, men fra 1. juli 2010 er
det ikke længere en mulighed for arbejdsgivere og læger at anvende papirblanketter.

FOA Køge anbefaler, at du får en kopi af anmeldelsen.

Såfremt du ikke har fået et brev fra forsikringsselskab eller administrationsselskab efter en
måned, hvor det bekræftes, at anmeldelsen er modtaget, skal du rykke for et svar. 

Der er forsat krav om anmeldelse af arbejdsulykker inden et år efter skadedatoen.

Arbejdsulykker skal anmeldes af din arbejdsgiver. En arbejdsulykke = personskade, som sker
pludseligt eller inden for 5 dage.

Arbejdsbetingede sygdomme skal anmeldes af din læge. Arbejdsbetinget sygdom = når der
er medicinsk dokumentation for, at en sygdom er forårsaget af påvirkninger gennem arbejdet.
Du har selv ansvar for at sikre, at der sker anmeldelse. 
Du skal selv følge op på, at anmeldelse er sket, det er ikke nok at du har informeret din
arbejdsgiver. 
Forældelsesfrist for anmeldelse er 1 år. Der kan være dispensationsmuligheder for 1-årsfrist.

Brug af mulighedserklæring og lægeattest ved sygdom
-Din arbejdsgiver beslutter hvilken attest, der skal bruges
I oktober 2009 erstattede mulighedserklæringen den tidligere lægeerklæringsblanket, som din
arbejdsgiver kan anmode om ved sygdom. Se lokalblad nr. 82 2009 om mulighedserklæring m.v. 
Der har efterfølgende været uenigheder mellem arbejdsgivere og læger om, hvorvidt muligheds-
erklæringen skal bruges hver gang, eller arbejdsgiveren fortsat kan anmode om en lægeattest,
som dokumenterer sygdom. 
I december 2009 holdt Arbejdsmarkedsstyrelsen møde om dette med DA (Dansk
Arbejdsgiverforening), KL (Kommunernes Landsforening) og PLO (Praktiserende Lægers
Organisation) for at blive enige om en fælles udmelding og dermed mindske forvirringen på
området. 
Der er enighed mellem parterne om, at mulighedserklæringen bredt kan anvendes som led i at
nedbringe sygefraværet. 
Såfremt din arbejdsgiver ønsker en lægeattest, som blot dokumenterer sygdom, er det også
muligt.
I de tilfælde, hvor din arbejdsgiver har bedt om en lægeattest og din læge vurderer, at din arbejds-
giver burde og kunne have bedt om en mulighedserklæring, vil lægeattesten blive skrevet.
Samtidig vil du få en mulighedserklæring med til din arbejdsgiver med anbefaling om, at denne
bruges i lignende tilfælde fremover.  

FOA Køge anbefaler, at du tager din tillidsrepræsentant med til sygefraværssamtaler, også når der
skal skrives mulighedserklæring. 
Den ene del af erklæringen skal udfyldes i samarbejde mellem din arbejdsgiver og dig. Den
anden del sammen med din læge.
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EDB
Kurserne foregår på Handelsskolen.
Alle kurser kan etableres som dag,
eftermiddag og aftenkurser ved min. 14
deltagere i FOA Køge.

MODULER i IT Centret
Emner:
- ETB 1, Indskrivning og formatering af mindre tekster - 3 dage (kr. 250)
- ETB 2a, Grafiske virkemidler til layout af tekst - 2 dage (kr. 170)
- ETB 2b, Fletning af dokumenter til masseproduktion - 1 dag (gratis)
- ETB 3, Administrative funktioner - 3 dage (kr. 250)
- ETB, Standardisering af virksomhedens dokumenter - 1 dag (kr. 85)
- Regneark 1, Anvendelse af regneark til tabelbehandling - 3 dage (kr. 250)
- Regneark 2, Design og automatisering af regneark flere ark - 3 dage (kr. 250)
- Præsentationsprogrammer, Anvendelse af MS-Powerpoint - 2 dage (kr. 170)
- Database 1, Oprettelse af databaser til jobbrug - 2 dage (kr. 170)
- Database 2, Oprettelse  af brugerflade og udskrifter i database - 2 dage (kr. 170)
- Styresystem, Jobrelateret brug af styresystem på pc - 2 dage (kr. 170)
- Internetsøgning, Effektiv internetsøgning på jobbet - 2 dage (kr. 170)
- E-mail, Online komminikation til jobbrug - 2 dage (kr. 170)

Denne pris gælder kun for medlemmer.
Alle kurser er om dagen fra  ca. kl. 8.15 - 15.15
De afvikles hele året på nær uge  8 og 42.

Hvem kan deltage
Alle kan deltage.
Hvis du er fyldt 20 år og din
uddannelse ikke overstiger en
erhvervsuddannelse eller et niveau,
der kan sidestilles hermed.
Du har også mulighed for at søge
VEU-godtgørelse, som svarer
til højeste dagpengesats.  

Gratis for ledige, men kontakt din A-kasse inden tilmelding. A-kassen godkender
deltagelse, hvorefter Jobcenter underskriver og stempler optagelsesblanket. 
(Udlevers på Køge Handelsskole eller i FOA Køge)

Ring eller mail efter ansøgningsskema og for nærmere oplysninger  hos Eva tlf. 46 97 16 00,
E-mail: koege@foa.dk

FOA KØGE 
I SAMARBEJDE MED 

KØGE HANDELSSKOLE

DATA STUEN

AKTIVITETER
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Sabelraslen
Der går sjældent lang tid mellem de udfald
borgerlige politikere og økonomer, laver
mod efterlønsordningen. Årsskiftet var ingen
undtagelse, igen blev vi belært om, at efter-
lønsordningen tilsyneladende er roden til alt
finans-ondt i dette land.

At regeringen laver ufinancierede skattelet-
telser til samfundets rigeste, har åbenbart
intet at gøre med det kæmpehul Claus Hjort-
Frederiksen har fået lavet i statens finanser.
Ejendommeligt nok, får han det til at lyde
som om, at hvis de ikke lavede lettelserne i
topskatten, så ville underskuddet blive endnu
større. 

Jeg har aldrig været nogen ørn til matematik,
men almindelig regning er det nu altid gået
ganske godt med og jeg kan da regne ud, at
hvis man sænker skatten med x-milliarder
kroner så mangler de penge altså i det store
regnskab.

Personligt er jeg af den holdning, at man er i
gang med at udhule kassen så voldsomt, at
det bliver nødvendigt med meget store refor-
mer. Så er scenen ligesom sat, enten taber
regeringen ved næste valg, så bliver det
oppositionen der skal foretage det upopulæ-
re, enten at hæve skatten voldsom eller
beskære de offentlige udgifter. Eller også
genvinder regering og deres trofaste støtter
magten - og så må de gøre som de økonomer
de selv lønner, eller får støtte af siger, afskaf-
fe efterløn og beskære dagpenge.

Jeg håber det bliver scene 1 - et nyligt offent-
liggjort notat fra a-kassernes samvirke
beskriver at 129.700 i andet kvartal 2009 var
på efterløn. Hvis ikke ordningen eksisterede,
er det min faste overbevisning, at dette tal
kunne lægges oveni det stærkt stigende
ledighed. Men så er de selvfølgelig også 

nemt nok, drop efterlønnen for de 129.700,
beskær dagpengene for 160.000 ledige - det
er noget der skæpper i kassen, hvad folk så
skal leve af, det må guderne, Claus Hjort
Frederiksen og økonomerne fra Danske
Bank og Nordea da vide.

Støy på ledningen
Vikaren på beskæftigelsesministerposten,
Inger Støyberg, følte tilsyneladende også at
årsskiftet var et passende tidspunkt at mene
noget på. I et radiointerview lykkedes det
hende at påstå at Jobcentrene ikke er gode
nok til at sætte folk i arbejde, og specielt den
unge. Hun vil derfor have at de unge ”skal
videre” som hun kaldte det, allerede efter en
uges ledighed. Hun sagde godnok de skal i
arbejde, men den tror mange af os så ikke
lige på, men bevares, hvis hun finder jobbet,
så tror jeg også at der er masser af folk der
gerne vil have det.

Men hvad var grunden til udfaldet - ifølge
hende selv (frit citeret) ”Lige nu stiger ledig-
heden, men om kort tid får vi behov for alle
hænder, til at besætte de jobs erhvervslivet
får problemer med at skaffe folk til” 7

Jaja Inger Støyberg, den sang har vi efterhån-
den hørt nogle gange, prøv at se ud af vindu-
et - ledigheden STIGER. Virksomhederne
LUKKER. Kommunerne SKÆRER NED,
hvor store skal de papstykker vi skal skære
det ud i være?

Erik Damgaard
A-kasseleder 

A-KASSEN
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A-KASSENS LUKKEDAGE 2010

ORIENTERINGSMØDER OM EFTERLØN
FOA-Køge inviterer medlemmerne til orienteringsmøde om efterløn.

Hvis du er fyldt 58 år og betaler til efterlønsordningen, så er der en mulighed for at komme
til møde i afdelingen, hvor vores A-kasseleder Erik Damgaard vil gennemgå reglerne for

● Efterlønsbevis
● Overgang til efterløn
● Udskydelse af efterløn
● Pensionsmodregning
● Arbejde og efterløn
● Økonomi i efterlønsperioden
● Skattefri præmie

Der plejer at være efterspørgsel på disse møde og vi har også tradition for at man kan med-
bringe en ledsager.

MANDAG DEN 8. MARTS 2010
i FOA, Nørregade 52

Mødet starter mødet kl 17, hvor afdelingen serverer en sandwich og afhængig af spørgely-
sten, skal man regne med at møde varer ca. 2 timer

Tilmelding er absolut nødvendig på telefon 46 97 16 00 senest 1. marts 2010

Onsdag d. 10. februar
Onsdag d. 17. marts
Tirsdag d. 20. april
Onsdag d. 19. maj
Onsdag d. 16. juni
Onsdag d. 20. juli

Onsdag d. 18. august
Onsdag /torsdag d. 29-30.
september (seminar)
Onsdag d. 13. oktober
Onsdag d. 10. november
Onsdag d. 15. december
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SENIORKLUBBEN
GENERALFORSAMLING

Seniorklubben afholder
generalforsamling

TIRSDAG d. 23. FEBRUAR
2010 kl. 13.00

I Riddersalen, FOA
Nørregade 52

PÅSKEHYGGE

Seniorklubben holder påskehygge

TORSDAG d. 25. MARTS 
2010 kl. 13.00

Der vil være et foredrag 

Pris kr. 50.00
Tilmelding samt betaling i afdelingen

senest d. 12. marts

SO-SU SEKTOREN
Kære medlem!

Nu sidder du og læser dit lokale FOA blad, hvad gør du så?

Tager du det nogen gange med på arbejde, og snakker om hvad der sker i FOA Køge.
Taler du nogen sinde med din kollega om denne er medlem af FOA?  Og synes du det er
helt i orden, at der er arbejdspladser, hvor der er rigtig mange der ikke er medlem.
Overenskomsten som FOA har forhandlet, dækker jo også dem. De får også den samme
løn, arbejdstidsreglerne gælder også dem. Hvad får du så for dine penge?

Ja, du får støtte fra din TR eller FOA hvis du har behov. Du kan deltage møder hvor FOA
er arrangør, kurser, medlemsmøder årsmøder og generalforsamling. Du kan få indflydel-
se på overenskomst krav. Du er en del af et fællesskab som arbejder for faglighed og god
løn og arbejdsforhold. Husk FOA har 11 serviceløfter til dig som er medlem. I det offent-
lige har vi ikke mulighed for at forlange at man skal være medlem af en bestemt organi-
sation eller A kasse. Men hvordan tror I det ville gå, hvis der ikke var en organisation,
der samlet kunne stille krav og forhandle for jer.

Så hvis alle medlemmer tog en venlig snak med en kollega,
kunne vi blive flere i fællesskabet.

Jo flere der er med til at betale, jo bedre kan vi gøre det, eller at kontingentet kunne
falde.  
Det koster kun 312,00 kr. at være medlem af FOA Køge for en fuldtidsansat. Om du så
også vil betale til A kasse og efterløn er en hel anden snak.

Social og sundhedssektorbestyrelsen
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Orientering fra sektorårsmødet i 
Social og Sundhedssektoren den 19. november 2009

Vi havde et rigtig godt sektorårsmøde i social og sundhedssektoren -  26 deltog. Ruth Højerslev
guidede os gennem dagsordenen og formanden, Susanne Uhdes, beretning blev godkendt.
Helle og Lone ønskede ikke at genopstille til bestyrelsen, Helle er startet på social og sundheds
assistent uddannelsen. Lone da hun mangler tiden i forhold til arbejdet og TR opgaver. I stedet
blev valgt fællestillidsrepræsentant Lena Preis fra Køge ældrepleje samt Tillidsrepræsentant Lissi
Høst fra Rask. Velkommen i bestyrelsen og vi glæder os til samarbejdet. Samt en tak til Helle og
Lone for samarbejdet. Lone og Pia blev valgt som suppleanter for 1 år.
Under eventuelt havde vi en meget god og konstruktiv debat om forskellige emner.
Valgproceduren i forhold til afdelingslovene, om at der ikke er mulighed for at opstille under
mødet, at bestyrelsen havde fundet kandidater inden. 
Der er mulighed for at stille ændringsforslag til den kommende generalforsamling i FOA Køge
om at ændre afdelingslovene, så man ikke inden årsmøder og generalforsamling ikke skal have
givet skriftligt tilsagn om at opstille 14 dage før. Sektorbestyrelsen har dog et ønske om at den er
så bred så mulig, med repræsentanter fra alle kommunerne psykiatri samt sygehuset.  Samtidig
ønsker vi også at sikre os, at vi kan få valgt det antal der er brug for.
Medlemmerne der var til stede ønskede også at vide hvad der skete i bestyrelsen, hvorfor kan
referaterne ikke læses på hjemmesiden. Bestyrelsen lover at vi fremadrettet altid vil have infor-
mationer i vores lokalblad, emner der tages op i bestyrelsen til debat, vil der ligeledes blive skre-
vet en artikel om.
En bedre PR for vores arrangementer. Hvordan kan det gøres bedre. Er bestyrelsen ansvarlig for
at TR og medlemmerne ikke læser lokalblad eller går på FOA Køges hjemmeside, nej men vi må
drøfte hvordan, vi får vores indkaldelser til arrangementer til at hænge på opslagstavlerne på alle
arbejdspladser. Det er specielt der, hvor der ikke er en tillidsrepræsentant at informationerne
mangler.
Vi vil meget gerne høre fra vores medlemmer. På FOA Køges hjemmeside, kan alle se, hvem der
sidder i bestyrelsen og kan ringe eller maile til dem, hvis noget ønskes drøftet på bestyrelsesmø-
derne eller emner til fyraftensmøder. Vi håber rigtig meget dialog med medlemmerne i 2010.

Håber alle er kommet godt ind i det nye år.
Social og sundhedssektorbestyrelsen.

Formand Susanne Uhde Pedersen Plejehjemsass.
Næstformand Margrethe Joost Sygehjælper
Best. medlem Lissi Høst Sygehjælper
Best. medlem Lisbeth Larsen Sygehjælper
Best. medlem Lena Preis-Hansen Sygehjælper
Best. medlem Annie E. Nielsen Sosuhjælper
Best. medlem Margit Thimgaard Sosuass.

Bestyrelsen i Social og Sundhedssektoren pr. 19-11-2009
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SOSU-SEKTOREN
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ØKONOMI
AMU-kurserne er som udagangspunkt gratis og hele personalegruppen kan del-
tage.
Eventuel  deltagerbetaling stå på kursuskalenderen.
Du kan søge VEU- og befordringsgodtgørelse, hvis du har en kort uddannelse - 
Læs mere på www.veug.dk

Du skal melde fra så hurtigt som muligt, hvis du ikke kan deltage på et kursus.
Melder du fra senere end 1 uge før kurset starter, sender vi en regning til din
arbejdsgiver.
Sosu-uddannelser Greve ligger fem min. gang fra Greve station.
- Buslinjer 225-600S
- S-togslinje E - hver 10. min.
Tilmelding til Line Dener-Madsen:
line.dener@sosugreve.dk tlf. 43 97 23 07
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PÆDAGOGISK-SEKTOR
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ØKONOMI
AMU-kurserne er som udagangspunkt gratis og hele personalegruppen kan del-
tage.
Eventuel  deltagerbetaling stå på kursuskalenderen.
Du kan søge VEU- og befordringsgodtgørelse, hvis du har en kort uddannelse - 
Læs mere på www.veug.dk

Du skal melde fra så hurtigt som muligt, hvis du ikke kan deltage på et kursus.
Melder du fra senere end 1 uge før kurset starter, sender vi en regning til din
arbejdsgiver.
Sosu-uddannelser Greve ligger fem min. gang fra Greve station.
- Buslinjer 225-600S
- S-togslinje E - hver 10. min.
Tilmelding til Line Dener-Madsen:
line.dener@sosugreve.dk tlf. 43 97 23 07
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Bestyrelsen i Kost- og servicesektoren pr. 19-11-2009

Formand Jani Skov Serviceass.
Næstformand Tina Due Andersen Serviceass.
Best. medlem Lena Christensen Husass.
Best. medlem Carl Rene Knudsen Serviceass.

Bestyrelsen i pædagogisk Sektor pr. 19-11-2009

Formand Lene Bylund Dagplejer Stevns
Næstformand Susan Ringsted Pæd. Medhjælper Køge
Best. medlem Marianne Petersen Dagplejer Køge
Best. medlem Emmy Bendtsen Dagplejer Køge
Best. medlem Susan Vest Dagplejer Solrød
Best. medlem Laila Boysen Pæd. Medhjælper Køge
Best. medlem Gro Holst-Christensen Dagplejer Køge
1. Best. suppl. Conni Glud Dagplejer Solrød
2. Best. suppl. Annette Ortmeyer Pæd. Medhjælper Køge
3. Best. suppl. Charlotte Andersen Pæd. Medhjælper Køge

Bestyrelsen Teknik - og servicesektoren pr. 19-11-2009

Formand Niels Bent Petersen Tekn. Serviceleder
Næstformand Morten Rasmussen Tekn. Servicemedarbejder
Best. medlem Søren Stage Tekn. Servicemedarbejder
Best. medlem Niels Madsen Vejmand
Best. medlem Svend Nielsen Vejmand

PÆDAGOGISK-SEKTOR

TEKNIK- OG SERVICESEKTOR

KOST- OG SERVICESEKTOR
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FOA UNGDOM

Min erfaring med efterløn ...
I sidste nummer af FOA Køges lokalblad, skrev A kasse - leder Erik
Damgaard, om det at få efterløn og arbejde.
Jeg er sygehjælper og har arbejdet på sygehus - plejehjem og døgnplejen
siden 1970. I april 2009 blev jeg 62 år og syntes jeg havde brug for at gå
ned i tid, da kroppen efterhånden føltes lidt slidt. Da jeg også er tillidsre-
præsentant, syntes jeg ikke jeg havde lyst til at stoppe helt, da jeg stadig
havde noget at gøre godt med, både fagligt og som TR.
Jeg talte med min nærmeste leder om det og jeg fik pr. 1. maj 2009 et
ansættelsesbrev på 24 timer. Jeg havde da inden været i min A -kasse og
fået lavet beregninger på hvad jeg kunne få ved siden af i efterløn.   

Jeg må sige at det er en rigtig god løsning for mig. Jeg arbejder 4 dage om ugen, jeg nyder mine
flere timer jeg har fri, nu er der overskud til andet end arbejde. Haven står rigtig vinterklar, og
gode bøger kan nå at blive læst, og økonomien i det er slet ikke så ringe.
Jeg vidste ikke meget om den ordning før jeg fik talt med min A - kasse, og de var en rigtig god
hjælp. Så er du blevet 60 år og har optjent til efterløn, så tag en snak med A - kassen.  Jeg er sik-
ker på at rigtig mange arbejdspladser vil være glade for de bliver på arbejdsmarkedet efter det
fyldte 60 år.
Margrethe Joost
Stevns kommune ✗i kalenderen

sæt

Så er det snart tid til at vi skal til landsmøde igen…
9. til 11. april 2010.
Årets tema er overenskomstforhandling og ligeløn og vi skal forberede os på OK 11.
I FOA Ungdom er alle muligheder åbne og vi stiller vores helt egne krav til overenskomsten,
så det er med at være i det kreative hjørne.
Indimellem bliver der rig mulighed for at have det sjovt i diverse workshops hvor du blandt
andet kan være med til lave film som vi skal vise på FOA's kongres i efteråret. Har du din egen
mening om tingene, så er det her du skal sige den. 
Der vil også være en sundhedscafe med massage og personlig velfærd i høj stil. Vi lære hinan-
den rigtig godt at kende og du får nye venner i hele landet.
Hvis du er mere historisk orienteret kan du gå til foredrag om fagbevægelsens historie - hvilket
lyder RIGTIG kedeligt men det plejer at være meget populært :
Det koster dig ikke noget at deltage, FOA betaler for ophold, mad og transport og hvis du skal
på arbejde den weekend får du dækket din løn.

Du kan tilmelde dig på www.foa.dk/ungdom 
eller ved at ringe til FOA Ungdom på 46 97 24 62
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