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Du hjælper andre – vi hjælper dig…!

Grunduddannelse for dagplejere

Sten og bomber mod brandmænd
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Så har vi igen taget hul på et nyt år. 
Et år, hvor vi i organisationen står 
over for store udfordringer.
En af dem er sammenlægningen 
med PMF (pædagogisk medhjæl-
perforbund). Medlemmerne sagde 
ved urafstemningen ja til sam-
menlægningen. Der var 35,2 % af 
FOA’s medlemmer der stemte og 
59,3 % af disse sagde altså ja. Ser 
vi på Odense afdeling alene, var der 
36,4 % der stemte, men her var 
der 64,5 % nej stemmer.
Vi anbefalede fra afdelingen et nej, 
og det er vi selvfølgelig glade for 

at medlemmerne var enige med os i, men da fl ertallet 
sagde ja, betyder det, at vi nu skal i gang med arbejdet.
Den 25. januar skal der være stiftende kongres. Herefter 
skal vi sammen med de to andre FOA afdelinger i gang 
med lokale forhandlinger, for at få sammenlægningen 
effektueret her på Fyn.
PMF har kun én afdeling på Fyn, hvor vi forsat har 3 
FOA afdelinger.
Vi skal blandt andet have aftalt nye love, hvilke valgte 
poster PMF skal have, og hvordan overenskomsten skal se 
ud for det personale, som fremover skal arbejde sam-
men. Er der plads til os alle, der hvor vi nu bor (det mener 
vi der er), og hvad skal kontingentet være. Det er vores 
opfattelse, at der ikke på grund af sammenlægningen må 
ske en kontingentstigning for FOA’s medlemmer.
Jeg håber meget, at denne øvelse lykkes, så PMF på Fyn 
ikke vælger at forblive som faggruppeafdeling, hvilket 
de med det vedtagne grundlag har mulighed for.
Det er fortsat min opfattelse, at dette vil være et for- 

dyrende led for vore medlemmer og en forkert udvikling 
af vores organisation.

Af andre udfordringer i det nye år skal nævnes imple-
mentering af serviceløftet.
Serviceløftet skal udsendes til alle medlemmer i april 
måned, og inden da skal vi i afdelingen være klar til at 
opfylde løftet og have besluttet, hvilke yderligere tilføjel-
ser vi ønsker.

Indgåelse af overenskomster på det offentlige 
område. Forhandlingerne er p.t. i fuld gang, og der 
arbejdes på at fi nde andre modeller for lokale lønfor-
handlinger end ny løn, som vi kender den i dag.

Ny LO struktur og ikke mindst arbejdet med 
kommunalreformen. Fynskortet er nu på plads, og vi 
ved, at der på Fyn bliver 10 kommuner. Dette betyder 
noget for den kommende LO struktur og samarbejdet 
med andre faglige organisationer.
Af de 15 kommuner, som vi i afdelingen i dag dækker, 
vil der i 3 af de nye kommuner være sammenfald med 
kommuner, som Svendborg eller Middelfart dækker.
Når vi skal informere og uddanne de tillidsvalgte til 
opgaven, skal det derfor ske sammen med de andre 
afdelinger, ligesom forhandlinger med kommunerne om 
diverse aftaler også skal ske i fællesskab.
Kommunalreformen betyder, at vi også i det nye år 
må drøfte med hinanden, hvor mange afdelinger vi 
fremover skal have på Fyn, og hvordan kommunerne 
skal fordeles, hvis vi vælger, at der skal være mere end 
én afdeling.

Til slut vil jeg gerne ønske alle medlemmer et godt Nytår 
med resultater til gavn for os alle.

Nyt fra formanden

F O A  O d e n s e
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sidder nu med Nyt fra FOA Odense –
n det ligner ikke sig selv mere!
orfor nu det?

ordi alting forandrer og udvikler sig – også FOA, der siden kongressen i 2002 
ar været inde i en udviklingsproces, som skal gøre os endnu stærkere, både 

nu og i fremtiden. Som en del af den proces har dit lokalblad fået nyt udse-
ende, blandt andet for at gøre bladet mere overskueligt og læsevenligt.

Et nyt tiltag er også, at bladet nu kan læses eller downloades på vores 
hjemmeside www.foa.dk/odense. Du har derfor nu muligheden for at 
fravælge papirudgaven. Det kan du gøre ved at ringe på tlf. 46 97 18 17 
eller sende en mail til odense@foa.dk (skriv ”Fravalg af blad” og husk 
navn, adresse og fødselsdato!) Fortryder du, kan du altid vælge om igen!

Åbningstider
FOA Odense
Vesterbro 120 · Postboks 905
5100 Odense C · Tlf. 46 97 18 00

 Åbningstider Telefontider
Mandag 11.00 – 15.30 10.00 – 15.00
Tirsdag 11.00 – 15.30 10.00 – 15.00
Onsdag 11.00 – 15.30 10.00 – 15.00
Torsdag 13.00 – 16.30 13.00 – 16.30
Fredag 10.00 – 12.00 10.00 – 12.00

Har du ikke mulighed for at komme i 
åbningstiden kan du aftale en anden tid.

HUSK
At du som medlem har mulighed for at 
benytte dig af Åben Datastue
torsdage kl. 15.00 - 17.00
Forudsætning: Kendskab til edb på 
brugerniveau

Desuden er der mulighed for at få hjælp/
vejledning i brug af edb på følgende lørdage:
8. januar, 5. februar samt 5. marts 2005
Alle 3 dage fra kl. 8.00 – 15.00

Skift på 
næstformandsposten

Den 25. november 2004 afholdt afdelingen 
ekstraordinær generalforsamling. Baggrun-
den for valg af ny næstformand er, at vores 
nuværende næstformand Grethe Smidt har 
valgt at trække sig på grund af sygdom.

Vi siger tak til Grethe Smidt for hendes indsats som 
næstformand og ønsker hende alt godt fremover.

To kandidater stillede op til posten
•  Bent Hansen, brandmand og forbundsunderviser på 

tillidsrepræsentantuddannelsen
• Inge Grønbech, faglig sekretær i afdelingen

Der deltog 123 stem-
meberettigede, derud-
over havde 48 benyttet 
sig af muligheden for 
at afgive brevstemme. 
Inge Grønbech blev 
valgt med 94 stemmer 
og tiltræder næstfor-
mandsposten den 2. 
januar 2005.

Inge er 51 år og har 
været faglig sekretær 

i 19 år, og har dermed 
en stor organisatorisk og faglig erfaring. Hun har i 
de forløbne år beskæftiget sig både med opsigelser, 
løn- og ansættelsesvilkår, servicering af de tillidsvalgte, 
arbejdsmiljø/arbejdsskader samt sociale sager.
Vi siger tillykke med valget til Inge og glæder os til 
samarbejdet.

Nyt layout

Inge Grønbech
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Hvad mon 
DE VENTER PÅ?

Vollsmose er et boligområde i Odense, som er kendt 
for de fl este i Danmark – kendt fra medierne for 
deres integrationsproblemer. Der har igennem fl ere 
år været tilbagevendende beretninger i pressen om, 
hvordan disse integrationsproblemer fra tid til anden 
har resulteret i voldelige sammenstød med politiet og 
andengenerationsindvandrere. Både lands- og kom-
munalpolitikere har stået frem med udsagn om, at man 
agtede at gøre alt, hvad der skulle til for at løse denne 

konfl ikt, og det seneste billede, vi har set fra området, 
er da også noget så fredeligt som et kongeligt besøg; 
nemlig da det nygifte kronprinsepar, i forbindelse med 
deres rundrejse i Danmark, afl agde Vollsmose et besøg. 
Mediernes fremstilling af dette besøg gav indtryk af, at 
tidligere tiders voldelige konfl ikter i Vollsmose-området 
var ved at være en saga blot, eller måske ønskede man 
at vise, at de politiske tiltag i området var slået igennem 
og havde haft en positiv virkning på integrationspro-

Skal der tilskadekomne eller døde brandfolk til, før 
politikerne vågner op til deres ansvar?
Dette spørgsmål står brandfolkene i Odense tilbage 
med, efter flere voldelige episoder.
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blemerne. Men virkeligheden er desværre en anden. Så 
sent som i august måned måtte brandfolk fra Odense 
Brandvæsen afbryde deres arbejde, i forbindelse med 
en bilbrand, da de blev mødt af aggressive unge; unge 
med anden etnisk baggrund, som kastede med sten og 
brandbomber. Situationen var som følger:

DET ER EFTER MIDNAT. Alarmen lyder hos Odense 
Brandvæsen. Meldingen er ild i bil på parkeringsplads i 
Vollsmose-området. Ved ankomst til stedet trækkes der 
en højtryksslange ud fra sprøjten til brug for slukning. 
Med er desuden 3-4 patruljevogne. Idet brandmand-
skabet skal begynde slukningen, dukker der pludse-
lig 20-25 unge mennesker frem fra et nærliggende 
buskads, hvor de åbenbart havde gemt sig. Disse unge 
mennesker, alle af anden etnisk herkomst, påbegynder 
en massiv stenkastning mod både brand- og politifolk. 
Der bliver desuden kastet indtil fl ere brandbomber. En 
at disse brandbomber lander blot få meter fra en af 
brandfolkene. På dette tidspunkt har brandfolkene søgt 
tilfl ugt bag sprøjten, som bliver ramt af fl ere sten. Grun-
det den udtrukne højtryksslange er det ikke umiddelbart 
muligt for brandfolkene at forlade området. De tilste-
deværende politifolk er desværre ikke opmærksomme 
på, at brandfolkene ikke kan komme væk, idet de selv 
forlader stedet. Det lykkes dog heldigvis brandfolkene 
i dækning af sprøjten at undgå at blive ramt af sten og 
samtidig få rullet højtryksslangen op, hvorefter de kan 
forlade stedet.

UMIDDELBART UDEN FOR boligområdet mødes man 
med politiet. Her drøfter brandfolkene og politiet, 
om man igen skal forsøge at slukke den pågældende 
brand, men det går dog hurtigt op for mandskabet, at 
de stenkastende unge har forfulgt dem ud af området, 
hvor de igen kaster med sten. Brandfolkene beslutter 
herefter at lade ildebrand være ildebrand og returnere 
til brandstationen.

I DAG SIDDER brandfolkene i Odense tilbage med en 
række frustrationer. Frustrationer, som handler om, 
hvorfor disse unge har et så stort had til brandvæsenet, 
hvorfor er politikerne igen blevet så tavse, hvornår sker 
det igen, og hvornår ender det med, at brandfolk kom-
mer alvorligt til skade under disse angreb.

ODENSE BRANDVÆSEN HAR i dag truffet en række for-
anstaltninger for at beskytte mandskabet samt mindske 
risikoen for lignende hændelser. Blandt andet er alle 
ruder i brandvæsenets køretøjer blevet udstyret med en 
sikkerhedsfi lm, som skal forhindre, at sten kan kastes 
igennem ruderne. Der køres ikke længere med reduce-
ret udrykning til Vollsmose-området uanset meldingens 
art. Nærpolitiet i Vollsmose vurderer sikkerhedsniveauet 
fra dag til dag, hvilket betyder, at når nærpolitistatio-
nen i Vollsmose lukker om eftermiddagen, så går der 

en situationsmelding til alarmcentralen. En situations-
melding, som fortæller, om brandvæsenet kan køre i 
området uden politibeskyttelse.

MEN ALLE DISSE foranstaltninger ændrer ikke ved den 
utryghed, som brandfolkene nærer, for som de udtryk-
ker det: ”Ikke nok med at vores arbejde i sig selv til tider 
kan være farligt, men i Vollsmose skal man også ”kigge 
sig over skulderen” af frygt for udefrakommende 
angreb”.

DENNE BERETNING ER blot én blandt mange hændel-
ser, som brandfolkene i Odense har oplevet. Andre 
beretninger fortæller om: Brandmand ramt i hovedet af 
sten kastet igennem åbent vindue på sprøjten, en halv 
fortovsfl ise smidt ud fra etageejendom landet 2 meter 
fra brandmand, og endelig chikane-kørsel, hvor man 
kører meget tæt på brandfolkene samt på køretøjerne 
under udrykning.

TILLIDSMAND FOR BRANDFOLKENE i Odense siger: 
”Vores ledelse har været meget lydhør, og vi har haft en 
god dialog, blandt andet i relation til de trufne sikker-
hedsforanstaltninger. Værre er det dog med de ansvar-
lige politikere, som tilsyneladende har valgt at ”lukke 
øjnene” og lade, som om intet er hændt. Hvad mon de 
venter på? – Skal der tilskadekomne eller døde brand-
folk til, før de vågner op til deres ansvar?”

(artikel fra bladet ”Brandmanden” nr. 5 / oktober 2004, 
udgivet af Brandfolkenes Organisation)

Af redaktør Brian Vittrup, 
bladet “Brandmanden”
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KØKKEN&
RENGØRINGS

SEKTORENKøkken- og 
Rengøringssektoren
afholder generalforsamling
onsdag den 9. marts 2005 kl. 19.00 i Salen, 
Vesterbro 120 
med mulighed for spisning kl. 18.00

Dagsorden
1.  Godkendelse af forretningsorden
2.  Valg af dirigent
3.  Valg af stemmetællere
4.  Beretning v/formanden
5.  Indkomne forslag
6.  Valg i h.t. lovens § 7 stk. 4
a. Næstformand Jytte Klaja (modtager valg)
b.  bestyrelsesmedlem Hanne Jørgensen (modtager valg)
 bestyrelsesmedlem Hanne Lenskjold (modtager valg)
c. suppleant Anne Grethe Pedersen (modtager valg)
 suppleant ubesat

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt 
5 og 6, skal være sektoren i hænde senest tirsdag den 1. marts 
2005. Forslagene skal sendes til Forbundet af Offentligt Ansatte, 
Vesterbro 120, Postboks 905, 5100 Odense C, 
Att.: Køkken- og rengøringssektoren. 

Ved personvalg kan der gives skriftlig afstemning ved personlig 
fremmøde i afdelingens åbningstid torsdag den 3. marts til og med 
tirsdag den 8. marts samt onsdag den 9. marts indtil kl. 12.00. 
Af hensyn til bespisning bedes du tilmelde dig på tlf. 46 97 18 00 
senest fredag den 4. marts 2005. Generalforsamlingen starter kl. 
19.00 og her behøves ikke tilmelding.

På bestyrelsens vegne
Nina Skov-Lauridsen
Sektorformand

For Køkken- og rengøringssektorens medlemmer 

Foredrag med Julie Sander fra 
Kræftens Bekæmpelse
torsdag den 3. marts kl. 19.00 til ca. 21.30 
i salen på Vesterbro 120.
 
Foredrag om temaet ”sund livsstil”. Foredraget vil guide 
deltagerne igennem en underholdende introduktion til de 
forskellige områder, hvor vi selv kan være med til at be-
stemme over vores egen sundhed og velvære. Foredraget vil 
berøre emner som kost, motion, vægt og andre elementer, 
som vi alle er i berøring med hver eneste dag og hvor vi med 
små justeringer kan opnå forbedringer i vores sundhed.
TILMELDING HOS ANNETTE ØSTERBERG PÅ TLF. 46 97 18 37

På vegne af sundhedsgruppen
Jytte Klaja

Køkken- og rengøringssektoren 
afholder fyraftensmøde 
tirsdag den 18. januar 2005 – 
indbydelse følger.

P.b.v.
Hanne Lenskjold og 
Conni Winkler Larsen

OBS!
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Jeg har haft nogle henvendelser fra medlemmer, der har 
hørt Radio Fyn onsdag den 24/11 2004. Jeg ved godt, 
at det i dag er længe siden nu. Anden er spist, og vi er 
lige hoppet ind i det nye år men alligevel… 

Medlemmerne var lidt forvirrede, de havde hørt et 
interview med en Hanne Lauridsen, talskvinde fra FOA 
og tidligere rengøringsassistent på OUH. Hvem var det? 
Ja, som sagt al begyndelse er svær og jeg er sikker på, 
at øvelse gør mester, hvis I ikke allerede har gættet det, 
så var det altså undertegnede. Men det er åbenbart 
ret vigtigt at sikre sig, at journalisten har rigtig fat i ens 
navn. På trods af at dette ikke lykkedes i ovennævnte 
interview, håber jeg, at budskabet var klart og tydeligt 
– en ny registrering på OUH for serviceassistenterne! Jeg 
har tillige skrevet et indlæg til Fyens Stiftstidende om 
det samme, hvilket kan ses på vores hjemmeside.

Jeg vil sluttelig benytte lejligheden til at ønske alle med-
lemmer et rigtigt godt nytår. Vi går et spændende år i 

møde med nye overenskomster og en ny kommunal-
struktur, hvor vi gerne skulle have ”sat vores fodaftryk” i 
det begyndende forarbejde samt mange andre spæn-
dende opgaver.

Der skal også lyde en stor tak til bestyrelsen for deres 
indsats i det forgangne år. Jeg glæder mig til vores 
fortsatte samarbejde.

De bedste nytårshilsner fra
Nina Skov-Lauridsen
Sektorformand

Indbydelse til Køkken- og rengøringssektorens medlemmer

En vigtig dato i sundhedens tegn 
onsdag den 26. januar 2005 kl. 18.15

på 

Pressehåndtering
– en svær ting, men øvelse gør mester

Grønløkken 1, 5000 Odense C

Endnu en aften i sundhedens tegn, denne gang med fokus på krop og fysik.
Vi vil besøge Motion og Trivsel og få en aften med teori, og hvor vi også skal være fysisk aktive.
Det vil sige, vi prøver forskellige motionsformer af, og hører hvor vigtigt det er at bevæge sig.

Hvad skal du gøre?
Tag tøj på du kan bevæge dig i og husk et par indesko.

Der vil i løbet af aftenen blive serveret kildevand og frugt.

Tilmelding hos Annette Østerberg på tlf. 46 97 18 37.
Der er begrænset antal pladser så skynd dig at tilmelde dig.
Tilmelding senest den 19. januar 2005

På vegne af sundhedsgruppen
Hanne Jørgensen, Conni Larsen, Jytte Klaja
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Standardfradrag for 
dagplejere
Procentfradraget for dagplejere er 46 i 2005. Fradraget 
beregnes af den skattepligtige del af lønnen. Arbejds-
markedsbidrag, bidrag til ATP, (lønmodtagerbidrag) 
og indbetalinger til den særlige pensionsordning, hvor 
arbejdsgiveren skal fratrække indbetalingen i lønnen, 
før der beregnes skat, indgår derfor ikke i beregnings-
grundlaget.

Ved sammenhængende sygeperioder på mere end 3 
måneder indenfor et indkomstår beregnes der kun stan-
dardfradrag af vederlag, der er modtaget i de første 90 
dage af sygeperioden. Du skal være opmærksom på 
at du selv skal tage initiativ til at få skattekortet ændret, 
når du er syg i mere end 3 måneder.
Ved graviditetsbetinget sygdom, d.v.s. hvor man bliver 
sygemeldt frem til barselsorloven, kan man ikke have 
fradraget. Her skal du selv tage initiativ til hurtigt at 
få ændret skattekortet.

Alice Due
Sektorformand

Fyraftensmøde for 
omsorgsmedhjælpere
De pædagogiske sektorer på Fyn har besluttet at afholde 
fælles medlemsmøde for omsorgsmedhjælpere

Torsdag den 3. marts 2005 kl. 16.30 - 20.00
FOA Odense Afdeling, Vesterbro 120, Odense i Kantinen

Emne:
•  Omsorgsmedhjælper, Kirsten Munkebo 

(TR på Østruplund) vil fortælle om arbejdet i den centrale sektors Faglige 
udvalg for omsorgsmed hjælpere.

•  Erfaringsudveksling blandt faggruppe medlemmerne.
•  Netværksdannelse.

Af hensyn til let traktement kl. 18.00 bedes du tilmelde dig senest torsdag 
den 24. februar 2005 på tlf. 46 97 18 00.

Alice Due, 
Sektorformand

PÆDAGOGISK
SEKTOR
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Social- og Sundhedssektoren
Ordinær generalforsamling
Onsdag 16. marts 2005 kl. 19.00
Marienlystcentret, Windelsvej 138, Odense

Dagsorden:
1. Valg af dirigenter.
2. Godkendelse af forretningsorden.
3. Beretning.
4. Indkomne forslag*.
5. Valg*
 a. Valg af sektornæstformand:
  Hanne Knudsen modtager genvalg
 b. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer:
  Marianne Mortensen modtager genvalg
  Karin Petersen modtager genvalg
  Yrsa Longhi modtager ikke valg
  Torben Malmberg modtager ikke valg
  Pia Capton modtager genvalg
 c. Valg af suppleant 
  Kirsten Braaby modtager genvalg

*Forslag til punkterne 4 og 5 skal være sektoren skriftligt i hænde senest den 2.3.2005.
Ved personvalg kan der ved fremmøde i afdelingens åbningstid skriftlig afgives stemme 
fra og med torsdag den 10.3.2005 til onsdag den 16.3.2005 indtil kl.12.

Der vil være lidt at spise fra kl.18.00. Deltagelse i spisningen 
forudsætter tilmelding på tlf.nr. 46 97 18 00 senest onsdag 9.3.2005. 

På bestyrelsens vegne 
Hans Jørgensen, sektorformand

Praktikvejleder -
konference
Den 25. og 29. november 2004 blev der holdt prak-
tikvejlederkonference for vejledere under social- og 
sundhedsuddannelserne. Konferencen var godt 
besøgt, der var i alt tilmeldt 240 deltagere.
Rikke Hegnsby og Lisbeth Seitzberg fra Sosu-skolen 
i Odense fortalte om henholdsvis uddannelsesbogen 
og hvordan skolen forbereder eleverne til praktikken.
Senere kom årets praktiksteder for social- og sund-
hedshjælpere, i år Ridehushaven og Lille Glasvej, og 
fortalte om, hvordan de arbejder for at give eleverne 
et godt læringsmiljø.
Under evalueringen af konferencen kom der mange 
gode emner til næste års konference, og der kom 
også forslag om, at lave en konference for hjælper-
vejledere og en for assistent-vejledere.

På sektorens vegne tak for en god konference.
I ønskes alle et godt nytår.
Hanne Knudsen

Min kollega Kirsten Schmidt 
havde den 17. september 
2004 været ansat i Odense 
Kommune som social- og 
sundhedshjælper i 25 år.

Med venlig hilsen
Margit Bøg
Næsbygruppen

SOCIAL&
SUNDHEDS
SEKTOREN

Tillykke!
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Dagsorden:
Pkt. 1  Godkendelse af forretningsorden
Pkt. 2  Valg af dirigenter
Pkt. 3  Beretning ved formanden
Pkt. 4  Indkomne forslag
Pkt. 5  Valg
 a. Sektorbestyrelsesmedlemmer
  Willy Rasmussen Modtager valg
  Bo Jørgensen Modtager genvalg
  Svend Aa. Eghøj Modtager ikke genvalg
  Poul Erik Dyrlund Modtager genvalg
  Niels Th. Nielsen Modtager ikke genvalg
  Niels Christensen Modtager ikke valg
 b.  Sektornæstformand
  Niels Th. Nielsen Modtager ikke genvalg

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 4 og 5, skal 
være afdelingen/sektoren i hænde senest torsdag den 
3. marts 2005 kl. 12.00.

Ved personvalg kan der ved fremmøde i afdelingen 
skriftligt afgives stemme fra 2 hverdage før generalfor-
samlingen. Stemmeafgivelse i afdelingen afsluttes på 
generalforsamlingsdagen kl. 12.00.
Sektoren er vært ved et mindre traktement før general-
forsamlingen kl. 17.30. Ønsker du at deltage i trakte-
mentet, bedes du tilmelde dig senest tirsdag den 
15. marts 2005 kl. 16.00  på tlf. 46 97 18 00. 

Alle, der er medlem af Teknik- og Servicesektoren, kan 
deltage på selve generalforsamlingen uden tilmelding.

P.B.V.
Peer Grønbech
Sektorformand

Teknik- og Servicesektoren
Ordinær Generalforsamling
Torsdag den 17. marts 2005 kl. 19.00
FOA, Vesterbro 120, 1. sal, 5100 Odense C

I samarbejde med PenSam og FOA Ungdom, var denne 
kampagne henvendt til unge under 36. Formålet var at 
få de unge i tale og gøre forebyggelse til en naturlig del 
af deres liv, så de helt undgår invaliditet.
Vi synes at spillet har været rigtig godt, det har virkelig 
sat nogle tanker i gang omkring at man skal passe på 
sig selv og sin krop, når man tager på arbejde og skal 
udføre en forfl ytning eller anden forfl ytning, der er 
nødvendig i det daglige arbejde med mennesker eller 
forfl ytningsarbejde.
Spillet er ustyrligt morsomt og ironisk opsat. I spillet 
startes der med at man skal indstille, hvor høj fart og 
retning Bengt Burg skal kastes, dernæst får man point 
efter hvor langt Bengt Burg er blevet kastet.
Så drejer ”lykkehjulet”, en kategori fi ndes og et spørgs-
mål stilles. Her gælder det så om ikke at fi nde det rig-
tige svar, men det modsatte af hvad man ville mene var 

rigtigt. Totalt ironisk, men det får tankerne til at fl yde på 
en rigtig god måde 
Her opfordres til på en ironisk måde at passe på sig selv 
og sine omgivelser, for vi unge skal jo holde i mange år.

Med venlige hilsner de få men rå
i FOA Odense Ungdom  

TEKNIK&
SERVICE
SEKTOR

Sådan lød overskriften på et spil der kunne 
spilles på internettet efteråret 2004.
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&
Hvornår har du sidst talt med din pensionsrådgiver?

Kate Hansen kan hjælpe dig med alt omkring din pensionsordning
og de muligheder, du har i Pen-Sam Liv.

Du kan træffe Kate Hansen her på afdelingens kontor i Odense 
hver anden og fjerde torsdag mellem kl. 12.00 og 16.00.

Bestil tid til en samtale her i afdelingen.

Du kan også kontakte:

Pen-Sam Odense
Sdr. Boulevard 50
5000 Odense C
Tlf. 63 13 27 89
e-mail: pensam@pensam.dk

Kontoret har åbent hverdage fra kl. 08.30 - 16.00.

Kate
Hansen

Rådvejledning
om din pensionsordning
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Vi var 26 dagplejere fra kommuner spredt over hele Fyn 
(selv er jeg fra Ørbæk), som mødte op på COK Fyn den 
6. september 2004. Alle havde vi nok lidt sommerfugle 
i maven, vel vidende at vi nu skulle i gang med grund-
uddannelsen som dagplejere. Enkelte kendte hinanden 
lidt i forvejen fra et introduktionskursus, som var blevet 
afholdt nogle uger forinden, men mange kommuner 
havde dog valgt dette kursus fra.
Ansættelsesperioden for hver enkelt dagplejer varierede 
meget. Nogle havde været ansat i 1 år, andre i 8 år, men 
uanset erfaring har vi alle fået rigtigt meget med hjem i 
form af faglig viden og inspiration til tiltag, både i eget 
hjem og i de lokale legestuer.
Vi mødte også op vel vidende, at vi var blandt de første, 
som skulle igennem denne nye form for uddannelse, 
kun et enkelt hold i hovedstadsområdet havde prøvet 
det før os. Dette blev vi da også gjort opmærksomme 
på allerede den første dag. En af forskellene var, at det 
før hed grundkursus og nu var en grunduddannelse, 
og at vi efter de første 2 uger i skole skulle vælge et 
emne til en hjemmeopgave. Denne opgave skulle så 
fremlægges på sidste del af uddannelsen.
I løbet af de første to uger i skolen blev vi undervist på 
et højt fagligt niveau med fag godt relateret til vores 
job:

• Børns psykiske, sociale og sansemotoriske udvikling
• Dagplejepædagogik
• Det fl erkulturelle samfund
• Voksenpsykologi
• Sang, spil og bevægelse
•  Kommunikation og samarbejde med kollegaer og 

forældre m.m.

Den sidste dag skulle vi så vælge emne til hjemmeopga-
ven. Introduktionen til denne opgave tog også mange 
dagplejepædagoger hjemme fra kontorerne del i, da det 
skulle være et samspil mellem den enkelte dagplejer og 
dennes tilsynsførende pædagog. Vi erfarede dog, da vi 
kom tilbage til skolen efter 6 ugers arbejde med vores 
dagplejebørn og hjemmeopgaven, at det var meget 
forskelligt fra kommune til kommune, hvor meget tid 
der havde været sat af til hjælp fra pædagogens side. 
For mit eget vedkommende var der fi n opbakning, hun 
kom på besøg 2 gange, hvor hun havde bøger og andet 
materiale med, plus at kun kom med relevante oplys-
ninger om det valgte emne. Det skal også lige nævnes, 
at samtidig med emnevalg, skulle vi også tage stilling 
til om vi ville arbejde individuelt eller sammen 2 og 2, 
dette var tilladt, hvis man kom fra samme kommune. 
Eksempler på valgte emner:

Grunduddannelse 
FOR DAGPLEJERE
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Rygdag i 
Ullerslev
Den 28. oktober 2004 holdt vi rygdag i 
Ullerslev-hallen.

Til at hjælpe med at planlægge dagen var 4 dagplejere, 
der har det udvidede motorik-kursus. Alle dagplejere 
fi k en “Indbydelse”. Dagen startede kl.10, hvor vi bød 
Velkommen til Rygdag. Så sang vi Rygkampagnesangen, 
efterfulgt af opvarmning for børn og dagplejere: løbe 
rundt i hallen - høje knæløft - sprællemandshop - arm-
sving m.m. – diagonal stræk (lig på maven). Derefter 
sange hvor man bruger kroppen: Se den lille kattekilling 
- To skridt til højre og to skridt til venstre - Kropssangen 
m.m.
Så var der fri leg med Ball-Stick.
Alle børn og dagplejere løb, legede og dansede rundt i 
hallen, da vi satte musik på. Vi spiste vores medbragte 
mad, derefter gik turen hjem ca. kl.12. Alle havde en 
hyggelig formiddag. Vi vil fremover holde den dag for at 
minde hinanden om, at det er godt at bevæge sin krop. 
 
Sikkerhedsrepræsentant, dagplejen Ullerslev

• Styrkelse af barnets sproglige udvikling
• Heldagslegestue
•  Vigtigheden af stimulering af barnets fi n- og 

grovmotoriske udvikling
• Flerkulturelle børn

Vi fi k også under introduktionen til hjemmeopgaven ud-
leveret et eksempel på en opgave og besked på, hvilke 
emner den skulle indeholde.
Da vi kom tilbage på skolen efter 6 uger skulle opgaver-
ne fremlægges. Dette var de første 2 dage sat af til (½ 
time til hver opgave). Næsten alle havde deres tilsynsfø-
rende pædagog med. At skulle fremlægge opgaven var 
for de fl este af os meget grænseoverskridende, men jeg 
tør godt skrive, at det blev gennemført til fuld tilfreds-
hed fra vores uddannelsesvejleder. Der var generelt også 
blevet lagt et stort stykke arbejde i opgaverne, og til 
fl ere var der også blevet udarbejdet pjecer relaterende 
til emnet.
De sidste 3 dage skulle vi selv være med til at tilrette-
lægge. Der blev valgt nogle emner og dem kunne vi så 
skrive os på. Eksempler på disse var:
• Produktion af sansekuffert
•  Forskellen på vuggestue og dagpleje med besøg i 

vuggestue
•  En anderledes institution med besøg i en integreret 

institution, hvor 6 af børnene i børnehaveafdelingen 
var hørehæmmede og

•  Besøg i en heldagslegestue, hvor der var indrettet 
motorik- og sanserum.

Om fredagen blev der også undervist i for tidligt fødte 
børn.
Jeg vil her slutte af med at skrive, at det var et fantastisk 
veltilrettelagt uddannelsesforløb, takket være vores 
dygtige uddannelsesvejleder Lykke Moesgaard. Vi er 
bestemt blevet meget mere bevidste om fagligheden af 
vores arbejde, og har fået en meget større baggrunds-
viden.
Jeg vil hermed ønske det næste hold held og lykke. I har 
noget at glæde jer til!

Med venlig hilsen
Ulla Jørgensen, Ørbæk
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Søndag den 3. oktober sad vi, Helle og Vibeke, om 
eftermiddagen i en bus fuld af glade FOA-mennesker på 
vej til FOA’s kongres, som blev afholdt i København fra 
søndag den 3. oktober til fredag den 8. oktober 2004.
Mens vi sad her i bussen med alle vores forventninger, 
tanker og kriblen i maven, tænkte Helle på at det var 
noget af en ære at være inviteret med som elev og 
ungdomsrepræsentant.
Som ny formand for seniorerne tænkte Vibeke tilbage 
på da hun modtog invitationen til kongressen, som blev 
modtaget med megen glæde og forventninger om, 
hvad der videre måtte ske i den kommende uge.
Vi var 12 gæster, som var blevet inviteret med og sam-
men blev vi indlogeret på samme hotel, allerede her 
kunne vi mærke en dejlig stemning og sammenhold, 
alle hjalp alle.
Søndag aften spiste vi alle sammen. Sammen hyggede 
vi os og forberedte os til næste dag, hvor kongressen 
startede, under middagen blev vi grundigt informeret i 
hvad de delegerede og tilhørerne hed og lavede, meget 
spændende, da dette gav os lejlighed til at hilse på dem 
og få en lille snak omkring i hvilken anledning vi var 
med. De som før havde været med informerede de nye 
om hvad der evt. ville ske de følgende dage. Og sørgede 
for at vi også fi k de rigtige informationer undervejs i 
kongressen, således at vi vidste hvordan programmet 
forløb med tid og sted.

Så blev det mandag, de værste sommerfugle var for-
svundet fra vores maver, men så startede åbningen af 
kongressen, det var nyt, farverigt, ungdommeligt, spæn-
dende og meget fl ot med alle de forskellige indslag, fra 
talerstolen og scenen.
Og det var os som var bange for at vi i en hel uge skulle 

En uge der hvor 
 DET SKER
Af Vibeke Dansted, formand for seniorerne og 
Helle Pfeffer, elev og ungdomsrepræsentant

sidde på vores fl ade dertil indrettede ende og lytte på 
talere, beslutninger og politik, nej med denne her åb-
ning kunnet det kun blive nyt og spændende.

Efter åbningen skulle fanen fra de repræsentative 
afdelinger bæres ind, dette gav Helle en klump i halsen, 
det var bare så fl ot at se alle de fanebærere, stemningen 
var bare så utrolig og særligt da vi alle i kor sammen 
med Kurt Ravn sang ”Når jeg ser et rødt fl ag smælde”, 
Vibeke mindes dette som en meget følelsesladet rør-
strøm, her kunne et kæmpe fællesskab og sammenhold 
mærkes – et fællesskab og sammenhold som kæmper 
for en fælles sag.

Under kongressen var der mange gange, hvor det bare 
kriblede i hele kroppen på Helle for at komme ned på 
talerstolen og få sagt et par ord omkring ungdomsarbej-
det. Men dette var jo desværre umuligt som gæst.
Vibeke mindes det som en dejlig oplevelse alle de som 
var på talerstolen, ikke mindst det, at der var plads og 
tid til at lade en fra seniorerne komme til orde.
Der var en god dialog de delegerede imellem, SELVOM 
DE GODT KUNNE HAVE BLEVET PÅ DERES PLADSER 
UNDER AFSTEMNINGERNE. Til tider kunne de små sorte 
stemmebokse også drille, men bruges skulle de, så hvor-
for ikke bruge dem ved håndsoprækning.
Vi synes begge at noget af det bedste var FOA-TV, som 
blev lavet af FOA-Ungdom. FOA-TV blev vist, når vi lige-
som skulle koble af fra de store beslutninger, det blev 
også vist som en slags idé/inspirationskilde og også lidt 
som provokation, vise hvad der egentlig rører sig ude i 
den virkelige verden, som FOA jo repræsenterer.

Det har været spændende og lærerigt at være med, 
høre om hvordan FOA hænger sammen, det kunne 
godt tage pusten fra Helle, men dog ikke nok til at hun 
ikke har fået blod på tanden til at tage kampen op og 
få noget formelt og seriøst ungdomsarbejde op at køre 
i Odense.

De delegerede, tilhørerne og kongressen har bidraget 
til at en ildsjæl er tændt, og givet Helle modet til at 
kæmpe en kamp der er nødvendig, og derfor ser Vibeke 
frem til et godt samarbejde, de unge og ældre imellem.

Det har været en fornøjelse ”at være med der hvor 
det sker”
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1.   Der afsættes midler til en fortsat udbygning af 
minipensionsordningen i opsamlingsordningen samt 
til bortfald/nedsættelse af karensbestemmelser for 
optagelse i pensionsordninger omfattet af opsam-
lingsordningen.

2.    Der foretages ændringer af områdetillægsordnin-
gen, jf. § 4 i de respektive ”lønjusteringsaftaler”, 
som følge af strukturreformen.

3.   Der indføres en ny beregningsmodel til kommuner-
nes og amternes betaling til AKUT-systemet, der skal 
sikre en bedre sammenhæng mellem bidragsbetalin-
gen og lønberegningen. Der indføres mulighed for 
at anvende midler fra AKUT til andre lokale formål 
end det er muligt i dag, eksempelvis til lokale ud-
dannelsesformål, herunder parternes fælles forhand-
leruddannelse. Der gennemføres afl edte ændringer 
i TR-systemer, der anvender andre betalingsformer. 
(København Kommune og Frederiksberg Kommune).

4.   Der indgås en rammeaftale om kontraktansættelse i 
kommuner og amter.

5.   Rammeaftale om åremålsansættelse ændres på 
følgende punkter:

 •  Bestemmelserne vedrørende åremålsansættelse 
af tjenestemænd i Folkeskolen – ”den lukkede 
gruppe” – samles til et særskilt kapitel.

 •  I § 3, stk. 4 ændres ”efter” til ”inden”.
 •  § 9, stk. 3 tilføjes ”strafbart forhold” samt spørgs-

mål om mislighed i stillingen, således at der er 
overensstemmelse med tjenestemandsregulativets 
§ 26.

 •  Der tages forbehold for ændringer i åremålsafta-
lens § 9, stk. 5 som følge af en verserende sag ved 
den kommunale tjenestemandsret.

6.  Som følge af strukturreformen ønsker de kommu-
nale og amtskommunale arbejdsgivere, at der i en 
tidsbegrænset periode i rammeaftale om åremålsan-
sættelse indføres udvidede muligheder for anven-
delse af aftalen på følgende områder:

 •  forlængelse af åremål udover de nuværende 9 år,
 •  etablering af kortvarige åremål på under 3 år samt
 •  at forlænge eksisterende åremål med en kortere 

periode end de nuværende 6 måneder.
7.  Der gennemføres ændringer og tilpasninger i 

”Aftalen om udviklingsmæssige aktiviteter på det 
personalepolitiske område m.v.”. Herunder opsiges 

”Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdspro-
jekter i amterne” til bortfald. Københavns Kommune 
ønsker, at der anvendes et lavere beløb end 0,031 
% samt mulighed for, at det indgår i aftalen, at x % 
lægges ud til de enkelte forvaltninger.

8.  Der tages forbehold for, at der kan være behov for 
midler til at fastholde ydelsesmønsteret i Aftale om 
gruppelivsforsikring.

9.  Der tages forbehold for fremsættelse af krav som 
følge af forhandlingstemaer på det statslige område, 
som det vil være af væsentlig betydning for arbejds-
giversiden også at gennemføre for kommuner og 
amter.

10.  I tilfælde af ændringer i lovgivningen mv. vedrø-
rende statstjenestemænd tages der forbehold for 
tilsvarende ændringer på det kommunale og amts-
kommunale område med henblik på at opretholde 
retsenheden med statens tjenestemænd.

11.  I tilfælde af ændringer i regler og aftaler vedrørende 
statstjenestemændenes pension, tages der forbe-
hold for tilsvarende ændringer af pensionsregulativ, 
-vedtægter og -aftaler med henblik på at bevare 
retsenheden med statens tjenestemænd.

12.  I det omfang der påføres de kommunale og 
amtskommunale arbejdsgivere øgede udgif-
ter som følge af ændret lovgivning indenfor 
overenskomstområdet/det ansættelsesretlige om-
råde, foretages en tilsvarende reduktion i den først-
kommende procentregulering, jf. § 3 i de respektive 
”lønjusteringsaftaler”.

13.  Der tages forbehold for fremsættelse af forslag 
indenfor emneområder, hvor der fremsættes krav af 
KTO.

De (amts)kommunale arbejdsgiveres 
generelle krav til 

 OK2005

Arbejdsdirektoratet har netop offentliggjort en 
undersøgelse om kvaliteten i a-kassernes sagsbe-
handling. 33 a-kasser har deltaget i undersøgelsen 
og ligesom sidste år kommer FOAs a-kasse ud med 
et fl ot resultat. FOAs a-kasse udmærker sig ved 
høj kvalitet, lav fejlprocent og så lave administra-
tionsudgifter, at FOAs a-kasse er den næstbilligste 
fagligt afgrænsede a-kasse i LO. 

Ros til FOA
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•   ansat i et vikariat som stopper i barselsdagpenge-
perioden og 

•   vikariatet er på et mindre antal timer end 37 timer

har du krav på at få lavet en ny beregning, hvor du 
vil få udbetalt det samme beløb, som du ville være 
berettiget til at få udbetalt fra din a-kasse, såfremt du 
var ledig. 

Det vil sige, at beregningen bliver baseret på din 
ind tjening, ikke antal beskæftigelsestimer. 

Når du tager kontakt til kommunen omkring 
ovennævnte, skal du henvise til ”SM D-23-98”. 

Formand for FOA Odense, Kirsten Johansen, byder velkommen og deref-
ter vil Annette Østerberg fra afdelingen fortælle om reglerne, og der vil 
være mulighed for at stille spørgsmål.

Barselscaféen fi nder sted 
torsdag den 17. februar 2005 
kl. 15.30 – 17.30 i FOA Odense.

I pausen giver vi en kop kaffe og en sandwich, og der vil være rig mulig-
hed for at mødes med andre i samme situation, tag gerne manden med.

Tilmelding senest torsdag den 10. februar til 
Annette Østerberg på tlf. 46 97 18 37 eller på 
mail aoe025@foa.dk 

HUSK! Tilmelding inden torsdag den 10. februar

Barselsdagpenge
FOA skal hermed gøre opmærksom på, at såfremt du er:

Barselscafé i FOA Odense
Nu er det tid til barselscafé igen, så alle i god tid har mulighed for 
at sætte sig ind i de mange nye barselsregler.

Der skal skelnes mellem den situation, hvor medlemmet 
tilmelder sig AF som ledig og den situation, hvor med-
lemmet løbende får udbetalt supplerende dagpenge. 

Tilmelding til AF
Når et fuldtidsforsikret/deltidsforsikret medlem tilmelder 
sig arbejdsformidlingen og anmoder om dagpenge, skal 
der ske overførsel af timer, hvis medlemmet indenfor de 
sidste 12 uger/3 måneder før tilmeldingen har haft løn-
net arbejde eller fået kontant dækning for mere end 37 
timer pr. uge (for deltidsforsikrede mere end 30 timer). 
(Reglen gælder også for medlemmer under uddannelse).

Supplerende dagpenge
For et medlem, der modtager supplerende dagpenge, 
skal der ske opgørelse af overskydende timer, hver gang 
medlemmet i én eller fl ere på hinanden følgende uger 

har haft arbejde eller fået kontant dækning for mere 
end 37 timer (30 timer for deltidsforsikrede).

Opgørelsestidspunktet
Opgørelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor medlem-
met både har tilmeldt sig arbejdsformidlingen og anmo-
det om dagpenge.

Hvilke timer tæller med til opgørelsen?
Hovedreglen er, at alle løntimer og timer, hvor der er 
udbetalt kontant dækning som f.eks. arbejdsgivergodt-
gørelse, sygedagpenge m.m indgår i opgørelsen af evt. 
overskydende timer.

Er du i tvivl, er du altid velkommen til at henvende dig i 
a-kassen.

Hvad er overskydende timer?
Hvornår skal der foretages opgørelse af overskydende timer?
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Dagpenge - lønmodtagere Sats 
Fuldtidsforsikrede 654 kr
Deltidsforsikrede 436 kr
Mindstesats 536 kr
Dimittend, fuldtidsforsikrede 536 kr
Dimittend, deltidsforsikrede 358 kr
Ungesats, fuldtidsforsikrede (50 % sats) 327 kr
Ungesats, deltidsforsikrede (50 % sats) 218 kr
 
Efterløn, ny fl eksibel ordning 
Fuldtidsforsikrede ( 91% sats) 595 kr
Deltidsforsikrede (91% sats) 397 kr
Fuldtidsforsikrede (100% sats) 654 kr
Deltidsforsikrede (100% sats) 436 kr
Fuldtidsforsikrede overgået fra 
   overgangsydelse (82% sats) 536 kr
Deltidsforsikrede overgået fra 
   overgangsydelse (82% sats) 358 kr
 
Efterløn, gammel ordning 
Fuldtidsforsikrede, trin 1 654 kr
Fuldtidsforsikrede trin 2 536 kr
Fuldstidsforsikrede overgået fra 
  overgangsydelse (82% sats) 536 kr

 Sats
Deltidsforsikrede trin 1 436 kr
Deltidsforsikrede trin 2 358 kr
Deltidsforsikrede overgået fra 
  overgangsydelse (82% sats) 358 kr
 
Overgangsydelse 
Fuldtidsforsikrede 536 kr
Deltidsforsikrede 358 kr

Oversigt over udbetalingsperioder i 2004/2005

Udbetalingsperiode Dagpengekort indsendes

52/2004-03/2005 23.01.2005
04-07 2005 20.02.2005
08-11 2005 20.03.2005
12-15 2005 17.04.2005
16-20 2005 22.05.2005
21-24 2005 19.06.2005
25-29 2005 24.07.2005
30-33 2005 21.08.2005
34-37 2005 18.09.2005
38-42 2005 23.10.2005
43-46 2005 20.11.2005
47-50 2005 18.12.2005
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UDBETALINGSPERIODER 2005

Aktuelle satser 2005
Satserne gælder fra mandag den 3. januar 2005. Ydelserne udbetales normalt for 5 dage pr. uge 

■  Indsend kort/erklæring: Dagpenge, aktiveringsydelse/uddannelsesgodtgørelse, orlov

21 arbejdsdage

20 arbejdsdage

20 arbejdsdage

20 arbejdsdage

20 arbejdsdage

22 arbejdsdage

21 arbejdsdage

23 arbejdsdage

22 arbejdsdage

21 arbejdsdage

22 arbejdsdage

21 arbejdsdage
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Rådhus og Biblioteksbetjente

FOA Assens

Badeassistenternes Brancheklub

KLUBBERNE INFORMERER

Badeassistenternes Brancheklub
I henhold til brancheklubbens vedtægter, skal der hermed indkaldes til generalforsamling 
lørdag den 12. marts 2005 kl. 16. 00
i FOA Odense afdeling, Vesterbro 120, 3.sal, 5000 Odense C. 

Indkommende forslag skal være klubformanden skriftligt i hænde senest 7 dage før 
generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bo Vejgaard Jørgensen, klubformand

Klub FOA-Assens
Der afholdes ordinær generalforsamling, onsdag den 2. marts 2005, kl. 19.00
Sted: Metals Hus, Skovvej 11, 5610 Assens

Dagsorden ifølge lovene. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge 
før generalforsamlingen.
Forslag skal sendes til: Anne Enevoldsen, Ravnevænget 10, 5610 Assens.

Med venlig hilsen p.b.v.
Käte D. Reinholdt

Klubben for Rådhus- & Biblioteks betjente 
m.fl. FOA Odense afd.
afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 1. marts 2005 kl. 19. 00
hos FOA, Vesterbro 120, 3.sal, 5000 Odense C.

Dagsorden ifølge lovene. Klubben er efter generalforsamlingen vært ved et stykke smørrebrød. 
Indkomne forslag sendes senest den 15. februar 2005 til: Willy H. Rasmussen, Brombærranken 
20, 5220 Odense SØ.

På bestyrelsens vegne
Willy H. Rasmussen, formand

Tommerup DagplejeklubTommerup Dagplejeklub
afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 1. marts kl. 19.30 på Brylle skole. 

Der er spisning kl. 18.00, tilmelding hertil er nødvendig til 
Busser tlf. 64 76 24 33 senest fredag d. 18. februar.

På bestyrelsens vegne, Busser



 N R .  1  |  J A N U A R  2 0 0 3  19   

Psykiatrisk Fagklub
Kære medlemmer af Psykiatrisk Fagklub
Rigtig Godt Nytår, og velkommen til et spændende foredrag om Psykopati i det nye år.
Sæt allerede nu x i kalenderen ved onsdag d. 2. marts 2005, bemærk at foredraget 
begynder kl. 18.00

Kender du en psykopat?
Onsdag d. 2. marts 2005 kl. 18.00

Han er hensynsløs, farlig og følelseskold uden indlevelsesevne. 
Psykopatens krav om fokus og tro på egen storhed samt trang til at tilfredsstille egne 
behov på bekostning af andre, kan i værste fald drive ham til bestialske forbrydelser og 
bizarre drab. Omkring 150.000 danskere skønnes at have psykopatiske træk.

Foredrag om Psykopati ved Overlæge Psykiater, Ph.D., Henrik Day Poulsen,

Henrik Day Poulsen er bl.a. tilknyttet Justitsministeriets Retspsykiatriske Klinik, 
hvor han mentalundersøger nogle af landets mest afvigende forbrydere.

Arrangementet fi nder sted i Salen, FOA Odense, Vesterbro, Odense

Psykiatrisk Fagklub er vært ved et let traktement i løbet af aftenen.

Pris medlemmer: gratis
Pris ikke medlemmer: kr. 50,- betales v/indgangen

Tilmelding senest d. 22. februar til bestyrelsesmedlem Marianne Petterson
tlf. 6592 0701/2624 1737, e-mail: Mahope@ofi r.dk

Venlige hilsner, Bestyrelsen

Kære medlem af Psykiatrisk fagklub, du inviteres hermed til

Ordinær generalforsamling i din fagklub
Torsdag den 17. februar februar 2005 kl. 19.00 
i kantinen på FOA, Vesterbro 120, Odense.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af forretningsorden.
3. Valg af stemmetællere.
4. Bestyrelsens beretning.
5. Regnskab.
6. Indkomne forslag.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Valg:
 a.  Formand (Henriette B. Hansen modtager ikke genvalg)
 b.  Næstformand (Flemming Bern modtager genvalg)
 c.  Kasserer (Helle Heilmann modtager genvalg)
 d.  Bestyrelsesmedlem (Marianne Petterson modtager genvalg)
 e.  Bestyrelsesmedlem (Lotte Balslev modtager ikke genvalg)
 f.  Suppleant for bestyrelsen (Lise Larsen modtager genvalg)
 g.  Bilagskontrollant (Torben Larsen modtager genvalg)
9.  Evt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til undertegnede senest 
d. 10. februar 2005.

Mød op og få indfl ydelse på klubbens opgaver og aktiviteter!
Klubben er vært ved et let traktement.

Med venlig hilsenp.b.v.
Henriette Bylund Hansen, Bøgegårdsvej 8, 5471 Søndersø, tlf. 64 89 31 09
E-mail: henriettebylund@saknet.dk

Psykiatrisk Fagklub
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Social- og Sundhedsassistenter

KLUBBERNE INFORMERER

Fagklubben for Social- og Sundhedsassistenter 

i FOA Odense Afdelingen afholder 

Generalforsamling
Generalforsamlingen bliver i år afholdt i Salen på FOA-Odense. 
Tirsdag den 15. februar 2005 kl. 19.00.

Efter generalforsamlingen vil en sygeplejerske fra diabetesskolen på OUH 
undervise i emnet: DIABETES.

Dagsorden er følgende:
1.  Valg af dirigent og referent
2.  Beretning
3.  Regnskab
4.  Kontingent
5.  Indkommende forslag
6.  Valg: For 2 år.
 Bestyrelsesformand Birgit Andersen, modtager genvalg
 Bestyrelsesmedlem Lone Pedersen, modtager ikke genvalg
 Bestyrelsesmedlem Pia Pedersen, modtager ikke genvalg
 Bestyrelsessuppleant Pia Torp, modtager ikke genvalg
 Bilagskontrollant Anne Rasmussen, modtager ikke genvalg
 Bilagskontrollantsuppleant Lilli Andersen, modtager valg

Bestyrelsen har følgende forslag til generalforsamlingen:
Bestyrelsen foreslår, at vi til enkelte arrangementer har mulighed for at invitere andre 
end social- og sundhedsassistenter. 

Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være formand Birgit Andersen, 
Vestervangen 67, 5690 Tommerup skriftligt i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 
Uforpligtende tilmelding til:  Formand Birgit Andersen, 64761931

Næstformand Lisa Pedersen, 66171903
Kasserer Lone Langkilde, 65916646              

Seniorklub OdenseSeniorklub Odense
Seniorklubben i Odense afholder generalforsamling
Torsdag den 3. marts 2005 kl. 14.00
hos FOA, Vesterbro 120.

Dagsorden ifølge lovene. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde 
senest 14 dage før.

P.b.v. Vibeke Dansted
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Seniorklub Odense DFOA Seniorklub Odense gruppe D
Kære medlemmer

I ønskes alle et rigtigt godt nytår. Bestyrelsen takker jer for den støtte og opbakning, I har 
givet os i det forløbne år. Tak for det gode humør, som I er mødt frem med. Det nye år 
starter torsdag den 13. januar kl. 14.00 på Klosterbakken 20. Her vil der blive vist fi lm 
fra det gamle Odense.

Torsdag d. 10. februar kl. 14.00 på Klosterbakken 20 afholder gruppe D ordinær ge-
neralforsamling. Dagsorden ifølge lovene. Der er nyvalg, så kom og vær med. Skriftlige 
forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Klubben er 
ved denne lejlighed vært med lidt at spise samt en kop kaffe.

Torsdag d. 3 marts på FOA, Vesterbro 120 kl. 14.00 er der generalforsamling i FOA 
Seniorklub Odense.

Torsdag d. 10. marts på Klosterbakken 20 afholder vi bankospil. Vi starter kl. 12.30, hvor 
vi spiser vores medbragte mad. Drikkevarer kan købes. Kl. 14.00 starter spillet og i pausen 
drikker vi kaffe og afholder amerikansk lotteri.

Kom og vær med – det er dejligt at mødes med gode venner i hyggeligt lag.
Vi glæder os til at se jer.

De venligste hilsner p.b.v., Birthe Nielsen

Senior Gruppe YSENIOR GRUPPE Y FOA ODENSE
TIRSDAG den 04-01-2005 kl. 10.00-12.00 SUMMEMØDE
Vi skal snakke om en evt. ferietur til Holland i april.

TIRSDAG den 18-01-2005 kl. 10.00-13.00 BANKO
Det er til denne dag du skal have en pakke med til 25-30 kr.
Husk evt. forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før.

TIRSDAG den 01-02-2005 kl. 9.30-12.00 SUMMEMØDE
Det er i dag sidste dag for forslag til generalforsamlingen. Vi skal også snakke generalforsamling.
Hvis vi skal til Holland, er der INDBETALING af DEPOSITUM og AFBESTILLINGSTILLÆG.

TIRSDAG den 15-02-2005 kl. 10.00-13.00 GENERALFORSAMLING
Efter generalforsamlingen er der smørrebrød og 1 øl eller vand til hver.

TIRSDAG den 01-03-2005 kl. 9.30-12.00 FOREDRAG
Vi har fået Thyra Frank til at fortælle om det plejehjem hun er leder af.
INDBETALING TIL BOWLING´

TORSDAG den 03-03-2005 kl. 14.00-ca. 17.00 FÆLLES GENERALFORSAMLING
Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før.

TIRSDAG den 15-03-2005 kl. 10.00-12.00 BOWLING
Vi bowler på Rugårdsvej. Efter kampen drikker vi kaffe med 1 stk. franskbrød.

TIRSDAG den 29-03-2005 kl. 9.30-13.00 PAKKEFEST
Du skal IKKE have pakke med, festudvalget giver en hygge formiddag.
INDBETALING TIL KERTEMINDE TUREN som er i maj.
INDBETALING af RESTBELØB til FERIE TUREN

Hilsen gruppe Y, Sonja Nissen 

Seniorklub HSeniorklub H
Vinter-/Forårsprogram 2005

Mandag d. 10/1 kl. 10.00 Klubben starter med kaffe og rundstykker.
Tirsdag d. 18/1 kl. 13.00 Nytårsmiddag.
Tirsdag d. 25/1 kl. 10.00 Klubmøde.
Tirsdag d. 1/2 kl. 10.00 Demonstration Creme Aloe Vera v/Inger Bang.
Tirsdag d. 8/2 kl. 10.00 Klubmøde.
Tirsdag d. 15/2 kl. 10.00 Generalforsamling m/smørrebrød.
Tirsdag d. 22/2 kl. 10.00 Klubmøde.
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Vigtig meddelelse til alle vore medlemmer

Gode kollega

Hver gang der sker ændringer i dit telefonnummer, mailadresse, stillingsbetegnelse, 
skift af arbejdsplads eller klub bedes du meddele det til os på nedenstående blanket.

Udfyld altid med navn og cpr.nr. Øvrige felter udfyldes kun, hvor der er sket ændringer.

Navn: _____________________________________ Arbejdsplads: __________________________________

Cpr.nr.: ____________________________________ Arbejdsplads-adresse: ___________________________

Tlf.nr.: _____________________________________ ______________________________________________

Mailadresse: _______________________________ Stillingsbetegnelse: _____________________________

  Klub: _________________________________________

  Dato for ændring: ______________________________

  Underskrift:____________________________________

Riv ud og send til: FOA Odense afdeling, Vesterbro 120, Postboks 120, 5100 Odense C

H U S K :
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Vedrørende priser for at deltage på 
EDB kurser

På afdelingens generalforsamling i 1997, blev det 
besluttet at etablere en datastue til brug for medlemmer 
og tillidsvalgte.
Der blev på generalforsamlingen derfor vedtaget en 
kontingentstigning på 4,- kr. pr måned pr. medlem fra 
1/10/97.
Hvilket giver afdelingen en månedlig indtægt på ca. 
40.000 kr. / årligindtægt på 480.000,- kr. til afvikling af 
EDB kurser for tillidsvalgte og medlemmer.
Jeg har uden held (dog fået oplyst at det er en politisk 
beslutning) forsøgt at få oplyst hvordan afdelingen kom-

mer frem til at vi som medlemmer nu yderligere skal 
betale ca. 225,- for at deltage i EDB kurser, se kursus-
program efteråret 2004 – foråret 2005.

Jeg vil derfor bede afdelingen komme med en begrun-
delse til/hvad årsagen til kursusbetalingen samt en 
opgørelse over hvad/hvordan de 2.960.000 kr. er brugt i 
perioden fra 1997 til 2004.
Det vil være fi nt at en sådan begrundelse samt overslag 
bliver bragt i bladet til oplysning for alle vore medlem-
mer.

Med venlig hilsen
Kurt Rasmussen

Åbent brev til 
afdelingsbestyrelsen
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Vindere af krydsen 
i nr. 6, 2004:
Birthe Rasmussen, 
Ingelise Mortensen, 
Margrethe Nielsen.
Vinderne har fået 
personlig besked!

Krydsord
Der trækkes lod om 3x3 flasker rødvin.
Løsningen skal være afdelingen ihænde senest den 31. januar 2005
Send krydsen til: Forbundet af Offentligt Ansatte, 
Vesterbro 120, postboks 905, 5100 Odense C



FOA Odense

24 N R .  1  |  J A N U A R  2 0 0 5

Telefonproblemer
I vores nye telefonsystem er der indbygget en backup-person for hver, så 
hvis den man skal tale med ikke er tilstede, så stilles telefonen automatisk 
videre til backup-personen.

Ringer man på vores hovednummer og bliver stillet om – og hverken den 
pågældende eller backup-personen er tilstede – kommer opkaldet ikke 
tilbage til omstillingen, men ”hænger i luften” – og så er man nødt til at 
ringe op igen.

Et andet problem er, at der 
ofte er dårlig lydkvalitet på 
telefonerne – dette problem 
bliver der også arbejdet 
med!

Vi er klar over, at dette be-
virker, at vores medlemmer 
bliver frustreret over det, 
men vi gør hvad vi kan for at 
løse det, og beder derfor om 
lidt tålmodighed.

OBS!
Er du blevet opsagt, overvejer 
du at sige din stilling op eller 
gå på efterløn, så kontakt 
altid FOA Odense afdeling for 
råd og vejledning. 

Hvis I ønsker besøg af afdelingen på jeres arbejdsplads, 
så kontakt tillidsrepræsentanten eller afdelingen og 
forhør jer om muligheden.

Afsenderadresse:
FOA Odense
Vesterbro 120
Postboks 905
5100 Odense C

Id-nr. 11933


